
                                                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA  – ESPÍRITO SANTO    																 	
 

1	
	
	

	

____________________________________________________________________________________ 
Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 
CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

	

	

 
 
 
 
 

 
IV Fórum Ser Homem reafirma compromisso 

para a Saúde do Homem 
 

Evento trouxe propostas 
para tentar diminuir a 

morbimortalidade, melhorar 
a qualidade de vida e a 

intenção de assinatura de 
uma Carta Compromisso 
entre várias instituições 

 
Pensando em ir além das discussões do 

Novembro Azul e a prevenção do Câncer de Próstata, 
o Ministério da Saúde e Instituto Lado a Lado 
promoveram nesta quarta-feira, 14 de novembro, o IV 
Fórum Ser Homem: Discutindo Políticas Públicas 
para a Saúde do Homem. O objetivo foi ampliar a 
promoção, a prevenção e a assistência à saúde 
masculina. 

Hoje a preocupação não é apenas com os 
tumores masculinos, mas com a saúde integral do 
homem. Isso porque, devido a uma série de fatores, o 
homem vive em média sete anos a menos que as 
mulheres em diversas regiões do país. A cada três 
mortes de adultos, duas são de homens. Por isso, 
ensinar que o homem precisa se preocupar em se 
cuidar é um dos grandes desafios da Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Homem. 

Para Francisco Norberto, Coordenador 
Nacional de Saúde do Homem do Ministério da 
Saúde, são muitas as barreiras socioculturais e 
econômicas a serem superadas. “De fato, esse homem 
que vemos hoje só aparece nos serviços de saúde 
durante sua infância, sempre acompanhado pela mãe 
ou pelo pai, mas depois ele some, reaparecendo no 
hospital somente quando precisa”, destacou 
Norberto. 

A Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Homem foi criada com foco nos homens  

 
 
 

dos 20 aos 59 anos, com objetivo de ampliar o acesso 
com qualidade aos serviços do Sistema único de 
Saúde (SUS). 
(Disponível em: 
 <http://portalms.saude.gov.br/noticias/sas/44697-iv-
forum-ser-homem-reafirma-compromisso-para-a-
saude-do-homem> Acessado em: 05 de jan. de 2019 
- com adaptações) 
 

Questão 01 
Conforme as ideias apresentadas no texto, é 
CORRETO afirmar que: 
a) A prevenção ao câncer de próstata é a tônica do 
fórum sobre a saúde do homem. 
b) A expectativa de vida do homem no Brasil é, na 
média, menor que a da mulher. 
c) A ausência dos homens nos serviços de saúde 
revela o hábito da automedicação. 
d) Sem a presença dos pais, o programa Saúde do 
Homem ficará comprometido. 
 

Questão 02 
Acerca dos propósitos, gerais ou específicos, é 
CORRETO afirmar que o texto: 
 
a) Propõe uma série de medidas a serem tomadas a 
fim de evitar o câncer de próstata. 
b) Noticia a realização de um evento sem argumentar 
em defesa de um ponto de vista. 
c) Compara os casos de mortes violentas com as 
mortes causadas por imperícia médica. 
d) Condiciona a procura masculina pelo atendimento 
médico à baixa expectativa de vida. 
 
Questão 03 
O trecho presente entre o título e o corpo do texto é 
chamado lead. Seu propósito é: 
 
a) Resumir os pontos mais importantes do texto, 
fornecendo ao leitor uma prévia do conteúdo a ser 
lido. 
b) Indicar ao leitor fontes externas de referência para 
aprofundamento do tema abordado. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
GERAIS 

14 – ASSISTENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PROVA 01 
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c) Impor ao leitor uma orientação argumentativa que 
contraria o caráter informativo da notícia. 
d) Conferir credibilidade ao texto, uma vez que sua 
forma resumida reforça o efeito de verdade do texto 
jornalístico. 
 
Questão 04 
Assinale a alternativa em que a palavra entre 
parênteses substitui a palavra destacada sem prejuízo 
para a correção gramatical nem para o sentido do 
texto. 
 
a) “[...] objetivo foi AMPLIAR (minorar) a 
promoção, a prevenção e a assistência à saúde 
masculina.” 
b) “Hoje a preocupação não é apenas com os tumores 
masculinos, mas com a saúde INTEGRAL (idônea) 
do homem.” 
c) “A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Homem foi criada com FOCO (ênfase) nos 
homens dos 20 aos 59 anos [...]” 
d) “[...] são muitas as barreiras socioculturais e 
econômicas a serem SUPERADAS (proteladas).” 
 
Questão 05 
Na frase:  
“Por isso, ensinar QUE o homem precisa se preocupar 
em SE cuidar é um dos grandes desafios da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.” 
As palavras destacadas classificam-se 
respectivamente como: 
a) Conjunção integrante e pronome reflexivo. 
b) Conjunção integrante e partícula expletiva. 
c) Pronome relativo e pronome apassivador. 
d) Pronome relativo e pronome reflexivo. 
 
Questão 06 
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
CORRETAMENTE grafadas, conforme o sentido 
que a palavra desempenha na sentença. 
a) A próstata é uma glândula que só o homem possue 
e que se localiza na parte baixa do abdômen. 
b) A taxa de incidência de câncer de próstata é maior 
nos países desenvolvidos em comparação com os de 
mais. 

c) Mas do que qualquer outro tipo, é considerado um 
câncer da terceira idade, já que cerca de três quartos 
dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. 
d) Alguns desses tumores podem crescer de forma 
rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo 
levar à morte. 
 

Questão 07 
Assinale a alternativa em que foram plenamente 
respeitadas as regras de concordância verbal e 
nominal. 
a) Estudos já tentaram demonstrar se alguns 
alimentos, vitaminas, suplementos antioxidantes ou 
mesmo fármacos seriam capaz de prevenir o câncer 
de próstata. 
b) Dieta com alto teor de gordura animal, obesidade 
e sedentarismo também podem estar associados a 
maiores chances de desenvolver câncer de próstata. 
c) As pesquisas mais importantes e sérias indicam o 
envelhecimento como principais fatores de risco para 
a incidência de câncer de próstata na população. 
d) O tratamento contra o câncer de próstata, como 
acontece com outras moléstias, são baseadas em 
fatores e em características individuais do paciente. 
 
Questão 08 
O sinal indicativo de crase está CORRETAMENTE 
empregado somente no item: 
 
a) À medida que o tumor cresce, pode ocorrer dor na 
coluna lombar, dor pélvica, presença de sangue na 
urina, insuficiência renal, inchaço no saco escrotal e 
nas pernas. 
b) Portanto, com o crescimento do tumor, o jato de 
urina fica mais fraco, à micção é feita em gotas ou em 
jatos (dois tempos) e é preciso fazer força para manter 
o jato de urina. 
c) Outro sintoma muito comum é o aumento da 
frequência urinária, sobretudo noturna, levando o 
paciente à acordar várias vezes para ir ao banheiro 
durante a noite. 
d) A próstata é uma glândula que envolve à porção 
inicial da uretra, que é o canal da urina, está localizada 
em frente ao reto (porção final do intestino grosso) e 
abaixo da bexiga. 
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Questão 09 
“O tumor de próstata geralmente é de crescimento 
lento, pode ficar silencioso por vários anos, antes de 
manifestar os primeiros sintomas, que podem incluir; 
dificuldade de urinar ou sangramento na urina.” Para 
tornar a frase correta quanto aos sinais de pontuação, 
seria necessário: 
 
a) Inserir uma vírgula logo após a palavra 
PRÓSTATA, a fim de isolar o advérbio seguinte. 
b) Substituir a vírgula localizada logo após a palavra 
ANOS pelo travessão. 
c) Excluir a vírgula localizada logo após a palavra 
LENTO, a fim de unir as orações. 
d) Substituir o sinal de ponto e vírgula pelo sinal de 
dois pontos após a palavra INCLUIR. 
 
Questão 10 
“HOJE a preocupação não é apenas com os tumores 
MASCULINOS, mas com a saúde integral do 
homem”. Respectivamente, os termos grifados estão 
corretamente classificados quanto à sua função 
sintática somente no item: 
a) Adjunto adverbial - complemento nominal. 
b) Adjunto adnominal - predicativo. 
c) Adjunto adverbial - adjunto adnominal. 
d) Adjunto adnominal – aposto. 
 
Questão 11 
A tabela abaixo mostra o tempo diário de trabalho de 
três pessoas. 

Maria 1/3 de 24 horas 
Paulo 4/6 de 24 horas 

Eduardo 4/12 de 24 horas 
De acordo com a tabela marque o item CORRETO. 
a) Maria trabalha mais tempo que Paulo. 
b) Eduardo e Maria trabalham o mesmo tempo. 
c) Paulo trabalha menos tempo que Eduardo. 
d) Quem trabalha menos tempo é Paulo. 

 

 

 

Questão 12 
Os cartões abaixo seguem uma sequência lógica, logo 
o valor que pode ser colocado no último cartão é: 

A 1 B 2 C 4 D 6 E 3 F ? 

 

a) 7. 
b) 5. 
c) 9. 
d) 8. 

 

 

Questão 13 

Sendo o número 
!
"
, leia as afirmações e marque o 

item CORRETO. 

I. Esse número pertence ao conjunto dos números 
naturais. 
II. Esse número pertence ao conjunto dos números 
inteiros. 
III. Esse número pertence ao conjunto dos números 
racionais. 
 
a) Apenas a I é verdadeira. 
b) Apenas a II é verdadeira. 
c) Apenas a III é verdadeira. 
d) Apenas a I e II são verdadeiras.  
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Questão 14 
Paulo tem em seu cofre R$ 50,00, sendo 6 cédulas de 
R$ 5,00, 8 moedas de R$ 1,00, 12 moedas de R$ 0,50 
e o restante do valor em moedas de R$ 0,25. Logo a 
quantidade de moedas de R$ 0,25 que Paulo tem é de: 

a) 18. 
b) 20. 
c) 24. 
d) 28. 

 

Questão 15 
Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de 
Viana-ES, é vedado o acúmulo de cargos públicos 
remunerados, EXCETO: 
a) Um cargo de professor com outro técnico ou 
científico. 
b) Acumular empregos e funções inclusive em 
autarquias e fundações públicas mantidas pelo poder 
público. 
c) Dois cargos de professor e um cargo de professor 
com outro de promotor público. 
d) Todas as opções estão erradas. 
 
Questão 16 
A colocação em família substituta far-se-á mediante 
guarda, tutela ou adoção, independentemente da 
situação jurídica da criança ou adolescente, nos 
termos do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 
Referente a colocação em família substitutiva 
assinale a opção CORRETA: 
a) Tratando-se de maior de 10 (dez) anos de idade, 
será necessário seu consentimento, colhido em 
audiência. 
b) Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o 
grau de parentesco e a relação de afinidade ou de 
afetividade, a fim de evitar ou minorar as 
consequências decorrentes da medida. 
c) Os grupos de irmãos serão sempre colocados sob 
adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. 
d) Em se tratando de criança ou adolescente indígena 
é obrigatório que a colocação familiar ocorra em 
outra comunidade para miscigenação cultural. 
 

Questão 17 
Um arquivo no MS Power Point 2013 é gerado em 
qual extensão? 
a) . pptm b) .pptx         c) .ppt        d) .pdf 
 
Questão 18 
Ao clicar no botão no MS Word 2013 irá: 
 
a) Remover toda a formatação da seleção, deixando 
apenas o texto normal. 
b) Mostrar marcas de parágrafos e outros símbolos de 
formatação ocultos. 
c) Mudar atrás do texto, parágrafo ou célula de tabela 
selecionado. 
d) Adicionar ou remover bordas de sua seleção. 
 
Questão 19 
O mundo vive uma crise econômica, social e 
humanitária de grandes proporções e milhares de 
pessoas tentam deixar seus países de origem e 
conseguir refúgio em outras nações. O Brasil também 
está sendo atingido fortemente por esse problema. 
Atualmente o maior número de refugiados que visa 
encontrar vida melhor em nosso país é oriundo da: 
a) Argentina.   b) Venezuela. 
c) Uruguai.   d) Chile. 
 
Questão 20 
Ao discursar durante a cerimônia de posse do novo 
diretor-geral da Itaipu Binacional,  o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) saudou os presidentes que 
governaram o país durante a Ditadura Militar (1964-
1985). O encontro aconteceu em Foz do Iguaçu (PR) 
e oficializou o general Joaquim Silva e Luna na 
diretoria da hidrelétrica. Sobre o assunto, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A hidrelétrica fez parte dos governos de Costa e 
Silva e Médici, e “realmente saiu do papel e se tornou 
realidade” durante o governo de Ernesto Geisel. 
b) A usina hidrelétrica de Itaipu foi inaugurada 
durante o governo José Sarney. 
c) A usina hidrelétrica de Itaipu, apesar de ser muito 
grande, é a que menos gera energia em todo o mundo. 
d) Todas as alternativas estão erradas. 
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Questão 21 
De acordo com as Diretrizes Curriculares para a 
Educação Infantil, a primeira etapa da educação 
básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se 
caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privados que educam e 
cuidam de crianças: 

a) De 0 a 5 anos de idade no período diurno, em 
jornada integral ou parcial. 
b) De 0 a 5 anos de idade no período noturno, em 
jornada parcial. 
c) De 0 a 3 anos de idade no período diurno, em 
jornada integral. 
d) De 0 a 3 anos de idade no período integral. 
 
Questão 22 
Para as Diretrizes Curriculares Nacionais em vigor, o 
conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, 
de modo a promover o desenvolvimento integral de 
crianças de 0 a 5 anos de idade está corretamente 
conceituado no item: 

a) Plano de Ensino.  b) Currículo. 
c) Plano de Aula.  d) Conselho de Classe. 
 
Questão 23 
Na atualidade as Diretrizes Curriculares para a 
Educação Infantil definem a Proposta Pedagógica, 
esta está CORRETAMENTE conceituada em: 
 
a) É elaborado sempre individualmente, pela direção, 
para desenvolver uma imagem positiva de si, atuando 
de forma cada vez mais independente. 

b)Plano da escola que define o currículo de cada aula 
que deve ser dado as crianças em sua fase inicial. 
c) Plano orientador das ações da instituição e define 
as metas que se pretende para a aprendizagem e o 
desenvolvimento das crianças que nela são educados 
e cuidados. 
d) Criado para definir e estabelecer vínculos afetivos 
entre os professores e os alunos. 
 
Questão 24 
A Concepção da Educação Infantil deverá ser 
obrigatória:  
 
a) As vagas em creches e pré-escolas nunca podem 
ser oferecidas próximas às residências das crianças. 
b) As crianças que completam 3 anos após o dia 31 
de março devem ser matriculadas na Educação 
Infantil. 
c) A frequência na Educação Infantil sempre deve ser 
pré-requisito para a matrícula no Ensino 
Fundamental. 
d) A matrícula na Educação Infantil de crianças que 
completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano 
em que ocorrer a matrícula. 
 
Questão 25 
De acordo com o título 1 – Educação, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, A 
educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem, EXCETO:  
 
a) Em ambientes inóspitos. 
b)Na vida familiar. 
c) Em convivência humana. 
d) No trabalho. 
 
Questão 26 
Os princípios e fins da Educação Nacional, de acordo 
com a Lei de Diretrizes e Bases tem como agentes que 
tem o dever de serem educadores: 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
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a) Agente público e Escola. 
b) Criança e Escola. 
c) Família e Estado. 
d) Escola Particular e Escola Pública. 
 
Questão 27 
A respeito de normas da educação nacional, baseada 
na LDB, os princípios apresentados no artigo 3º estão 
corretamente apresentados nos itens abaixo EXCETO 
em:  
  
a) Igualdade de condições para acesso e permanência 
na escola. 
b) Monopólio nas ideias e nas concepções 
pedagógicas. 
c) Liberdade de aprender e ensinar. 
d) Respeito a liberdade. 
 
Questão 28 
O artigo 6º do Título 3 da LDB retrata sobre o Ensino 
Fundamental e sua especificidade com relação a 
matrícula escolar. Sobre ela assinala a única opção 
CORRETA. 
 
a) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula dos menores, a partir dos quatro anos de 
idade. 
b) É dever das escolas efetuar a matrícula dos 
menores, a partir dos sete anos de idade. 
c) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade. 
d) É dever das escolas efetuar a matrícula dos 
menores, a partir dos quatro anos de idade. 
  
Questão 29 
A autorização de funcionamento e avaliação de 
qualidade pelo Poder Público, de acordo com o artigo 
7º do Título 3 da LDB está CORRETAMENTE 
representada na opção: 
 
a) Para o ensino na iniciativa privada. 

b) Somente para as entidades do terceiro setor. 
c) Para as escolas comunitárias sem fins lucrativos, 
exclusivamente.  
d) Para as escolas públicas geridas pela União. 
  
Questão 30 
Da composição dos níveis escolares, a Educação 
Básica é formada pelos níveis de educação abaixo 
representados, EXCETO: 
 
a) Educação Superior. 
b) Educação de Jovens e Adultos. 
c) Ensino Fundamental. 
d) Ensino Médio. 
 
Questão 31 
De acordo com a LDB, em seu Título V, tem por 
finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores.  
 
a) Conhecimento adquirido para surdos. 
b) Educação Especial. 
c) Educação Básica. 
d) Pesquisas superiores. 
 
Questão 32 
A verificação do rendimento escolar possui diversos 
critérios. Dentre os itens apresentados abaixo apenas 
um apresenta CORRETAMENTE um desses 
critérios, assinale-o: 
 
a)Avaliação contínua e cumulativa do desempenho 
do aluno. 
b)Prevalência dos aspectos quantitativos sobre os 
qualitativos. 
c)Aproveitamento de estudos que não foram 
concluídos com êxitos. 
d)A não obrigatoriedade de recuperação. 
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Questão 33 
A Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 se torna muito 
importante no Brasil para crianças e adolescentes 
pois, logo em seu título I: 
 
a) Cria jogos e brincadeiras para todos, sem 
distinção. 
b) Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente.  
c) Torna obrigatória a gratuidade da educação. 
d) Atualiza o crescimento da educação pública no 
país. 
 
Questão 34 
De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente em seu Título I a garantia de prioridade 
compreende: 
 
a) Ausência na formulação de políticas sociais. 
b) Precedência de atendimento nos serviços 
particulares. 
c) Primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias. 
d) Proibição de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com proteção à infância. 
 
Questão 35 
Promoverá programas de assistência médica e 
odontológica para a prevenção das enfermidades que 
ordinariamente afetam a população infantil, e 
campanhas de educação sanitária para pais, 
educadores e alunos.  
 
a) Sistema Único de Saúde. 
b) Mistério da Saúde. 
c) Conselho Nacional da Saúde. 
d) Escolas municipais de desenvolvimento. 
 
Questão 36 
De acordo como artigo 17 do capítulo II do Estatuto 
da Criança e Adolescente, consiste na inviolabilidade 

da integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais: 
 
a) Pensamento de igualdade cristã. 
b) A intenção de integração da criança na sociedade. 
c) O direito ao respeito. 
d) Simultaneidade de ações para as crianças. 
 
Questão 37 
De acordo com o artigo 53 do ECA, a criança e o 
adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se lhes, CORRETAMENTE:  
 
a) Nunca contestar os critérios avaliativos escolares. 
b) Dever de somente respeitar seus educadores. 
c) Igualdade de condições para acesso de 
permanência na escola. 
d) Acabar com as organizações e movimentos 
estudantis para não haver revoltas nas escolas. 
 
Questão 38 
A definição das propostas educacionais deve passar 
por diversas situações, dentre as opções apresentadas 
abaixo apenas uma é CORRETA, assinale-a: 
  
a) Somente a coordenação pedagógica poderá 
realizar as propostas educacionais. 
b) Os responsáveis pelas crianças nunca podem 
participar das decisões das propostas pedagógicas. 
c) É direito dos pais ter ciência do processo 
pedagógico. 
d) Somente os professores criam as propostas 
pedagógicas. 
 
Questão 39 
Em caso de maus tratos, ou elevados níveis de 
repetências, os dirigentes de estabelecimentos de 
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ensino fundamental, de acordo com o artigo 56 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente deverão se 
comunicar: 
 
a) Com o Conselho Tutelar. 
b) Com a Secretaria de Educação do estado. 
c) Com o Ministério de Educação. 
d) Com os pais ou responsáveis dos alunos. 
 
Questão 40 
As propostas pedagógicas de Educação Infantil 
devem respeitar princípios, dentre eles os princípios 
estéticos. Estes estão CORRETAMENTE 
representados no item: 
 
a) Dos direitos de cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática. 
b) Da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao bem comum. 
c) Do meio ambiente e às diferentes culturas, 
identidades e singularidades. 
d) Da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e 
da liberdade de expressão nas diferentes 
manifestações artísticas e culturais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


