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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO

EXAME GRAFOTÉCNICO
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados [...] Art. 6º - CF/88

COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS

1 - Verifique se este caderno contém questões de múltipla escolha, sendo Português de a40 (quarenta) 01

15 16 25 26 40, Informática de a e Conhecimentos Específicos de a .

2 - Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvida. Caso existam, comunique

imediatamente ao Fiscal de Sala.

3 - Verifique se os dados existentes na Folha de Resposta conferem com os dados do Cartão de Inscrição e

da etiqueta afixada na sua carteira.

4 - Esta Prova tem duração de horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o4 (quatro)

tempo mínimo de horas.2 (duas)

5 - É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os

candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento

eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos

trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

6 - , ao sair da sala, a e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas,Assine Lista de Presença

devidamente assinada, ao Fiscal de Sala.



PORTUGUÊS

PÁGINA 02 PMCR 2015

Leia com cuidado cada um dos textos a seguir e responder em seguida o que se pede:

Texto I

“Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar a Índia; e como fosse trazido à sua presença um
pirata, que por ali andava roubando os pescadores, : porém ele, que não erarepreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício
medroso nem lerdo, respondeu assim: Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma
armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar
com muito, osAlexandres.

(...)

O ladrão que furta para comer, não vai nem leva ao inferno: os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são outros ladrões de
maior calibre e de mais alta esfera; os quais debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento distingue muito bem São Basílio Magno.
Não só são ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas, ou espreitam os que se vão banhar para lhes colher a roupa; os ladrões que mais
própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões ou o governo das províncias, ou a
administração das cidades, os quais já com mancha, já com forças roubam cidades e reinos: os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem
temor nem perigo: os outros, se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam.” (O Sermão do Bom Ladrão – PadreAntônio Vieira).

Disponível em: >http://www.passeiweb.com/estudos/livros/sermao_do_bom_ladrao<. Data da consulta: 06/09/2014.

Texto II

Disponível em:> https://www.google.com.br/search?q=charges+sobre+a+corrup%C3%A7%C3%A3o+no+brasil&<.
Data da consulta: 06/09/2014.

1ª QUESTÃO

O texto I, acima, O , escrito em 1655, pelo Padre Antônio Vieira, e lido na Igreja da Misericórdia de LisboaSermão do Bom Ladrão
(Conceição Velha), perante D. João IV e sua corte, na presença dos maiores dignitários do reino, juízes, ministros e conselheiros - em num
lance profético - expressa seu profundo entendimento sobre os problemas do Brasil, critica aqueles que se valiam da máquina pública para
enriquecer ilicitamente. Aproveita para denunciar escândalos no governo, riquezas ilícitas, venalidades de gestões fraudulentas e,
indignado, denuncia a desproporcionalidade das punições. Com relação ao texto I, acima, e comparando-o à denúncia da charge (texto II),
assinale a alternativa correta:

a) Adenúncia, proposta no texto II, limita-se apenas a fatos relacionados à segurança pública.
b) As informações presentes na denúncia do texto II nada têm a ver com o texto I, uma vez que a corrupção não apresenta nenhuma relação

com o voto.
c) O texto I se refere apenas aos grandes ladrões, ao passo que o texto II faz referência aos pequenos ladrões somente.
d) Os ladrões, referidos no texto I, limitam-se aos que furtam para comer e sobreviver.
e) Ambos apresentam profunda interrelação, já que – a partir de gêneros distintos – denunciam uma realidade social – a corrupção e seus

efeitos danosos - infelizmente, ainda presentes no Brasil.
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2ª QUESTÃO
Analise os comentários a respeito de cada fragmento abaixo.

I - “R ”epreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício
( ), o pronome oblíquo “o” queparte marcada no Texto I
acompanha o verbo “repreendeu-o” retoma coesivamente a
palavraALEXANDRE.

II - Ainda com relação ao texto I, no fragmento “os outros, se
furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam” a parte
sublinhada refere-se aos grandes ladrões, de acordo com o
contexto.

III - A partir da denúncia da charge, no texto II, o voto consciente é
prescindível para resolver, por exemplo, o problema da
corrupção e desmandos das autoridades constituídas.

IV - No fragmento do texto I “O roubar pouco é culpa, o roubar
muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os piratas, o
roubar com muito, os Alexandres” apresenta-se uma figura de
linguagem bastante conhecida, intitulada antítese.

Concluímos que:

a) I, II e IV estão corretos.
b) Somente III está correto.
c) III e IV estão corretos.

3ª QUESTÃO
Atente às afirmativas abaixo acerca do enunciado a seguir, retirado
do texto I: “Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo
mar Eritreu a conquistar a Índia”.

I - O sujeito sintático da primeira oração é “ ”.Alexandre
II - Em “ ” e “ ” temosem uma poderosa armada pelo mar Eritreu

02 adjuntos adverbiais de lugar.
III - Não há objeto direto no enunciado como um todo.
IV - Na expressão “ ” temos 02 adjuntosuma poderosa armada

adnominais.

Podemos afirmar que:

a) d)Somente I está correta. Somente IV está correta.
b) e)Somente II e IV estão corretas. Todas estão corretas.
c) I, II e IV estão corretas.

4ª QUESTÃO
Leia o fragmento a seguir e responda a questão 04.

“Embora com mais de 300 anos em que foi produzido, o texto I,
acima, ainda está bastante atualizado,INFELIZMENTE
sobretudo quando o assunto é corrupção sob as mais diversas
vertentes. A dos demandos dos corruptos nasDENÚNCIA
diferentes esferas dos poderes constituídos ainda persiste”. Em
relação ao fragmento, podemos afirmar que:

a) INFELIZMENTEA palavra “ ” é formada por derivação
parassintética.

b) DENÚNCIAAtroca, no fragmento acima, de (substantivo) por
DENUNCIA (verbo), sem qualquer alteração sintática de
qualquer natureza a mais, muda substancialmente o sentido da
oração final.

c) INFELIZMENTEApalavra “ ” contém apenas prefixo.
d) Na sentença “A denúncia dos demandos dos corruptos nas

diferentes esferas dos poderes constituídos persisteainda ” a
parte sublinhada remete-nos a uma circunstância de lugar.

e) DENÚNCIAA troca, no fragmento acima, de “ ” (substantivo)
por “ ” (verbo) no enunciado acima, sem qualquerDENUNCIA
alteração sintática de qualquer natureza a mais, mantém
inalterado o sentido da oração final.

Ler com atenção o fragmento do poema abaixo para responder

as questões 05 e 06.

É um nó dado por são Pedro,

E arrochado por são Cosme e Damião.

É uma paixão, é tentação, é um repente

Igual ao quente do miolo do vulcão.

(...)

A lua olhando esse amor na brecha do telhado.

É rodeado do peru peruando a perua.

É canarim, é galeguim, é cantando o canário.

Zé do Rosário bolerando com Dona Isabel,

Dona Isabel embolerando com Zé do Rosário,

Imaginário de paixão voraz e proibida,

Escapulida, proibida pro imaginário.

Quer ver cenário?

É o vermelho da aurodidade.

É a claridade amarelada do amanhecer.

É ver correr um aguaceiro pelo rio abaixo.

É ver um cacho de banana amadurecer.

Anoitecer vendo o gelo do branco da lua

A pele nua com a lua a resplandecer.

É ver nascer um desejo com a invernia.

É a harmonia que o inverno faz nascer.

(Bolero de Isabel – Jessier Quirino).

Disponível em: > http://letras.mus.br/jessier-quirino/826919/<. Data da consulta:

08/09/2014.

5ª QUESTÃO
Aatmosfera que se apresenta no fragmento do poema acima é de:

a) Luz, natureza, dor e tensão.
b) Estresse, paixão, beleza e tensão.
c) Luz, natureza, paixão e tragédia.
d) Natureza, paixão, dança e derrota.
e) Natureza, paixão, dança e harmonia.

6ª QUESTÃO
Acerca do 5º verso “A LUA OLHANDO ESSE AMOR NA
BRECHADO TELHADO” pode-se afirmar que

a) não há adjunto adnominal na sentença.
b) o sujeito sintático da sentença é “ESSEAMOR”.
c) a sentença apresenta sentido real, não figurativo.
d) a expressão “ESSE AMOR” funciona sintaticamente como

OBJETO INDIRETO.
e) apresenta uma figura de linguagem chamada prosopopeia

(personificação).

d) Somente II e IV estão corretos.
e) Somente II está correto.
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Ler com atenção o texto abaixo para responder as questões 07 e
08.

“É na cultura popular nordestina queAriano Suassuna sedimenta as
bases da sua dramaturgia. Dos folhetos de cordel nascem algumas
das suas peças, como é o caso de “O Auto da Compadecida”, que se
originou, segundo o autor, “da fusão de três folhetos de cordel: 'O
Enterro do Cachorro', 'O Cavalo que Defecava Dinheiro' (ambos de
Leandro Gomes) e 'O Castigo da Soberba' (de Anselmo Vieira)”.
Ocorre, nesse caso, não a cópia, mas sim a recriação de textos da
literatura popular nordestina, dando origem a um texto teatral em
que o popular e o erudito fundem-se de modo brilhante”.
(Comentário do Jornal Folha de São Paulo, em 1991).

Disponível em: >http://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/forca-
inesgotavel-teatro-de-ariano-suassuna-13338/<. Data da consulta: 09/09/2014.

7ª QUESTÃO
Acerca do comentário acima se pode afirmar que:

a) Acultura popular nordestina tem qualidade estética duvidosa.
b) O Auto da Compadecida tem qualidade duvidosa, já que apenas

foi fruto de cópias de textos que originalmente não são de
Ariano Suassuna.

c) De acordo com o comentário acerca da obra de Ariano
Suassuna, há distinções marcantes entre cópia e recriação
literária. No caso desse teatrólogo, a fusão, em um novo texto,
de folhetos, causos e histórias remanescentes qualifica o novo
texto do ponto de vista estético e literário.

d) Ariano Suassuna não consegue, em sua obra, fundir o popular
com o erudito.

e) Não há fusão de gêneros na constituição de suas peças.

8ª QUESTÃO
Na sentença “Dos folhetos de cordel nascem algumas das suas
peças, como é o caso de 'O Auto da Compadecida', se originou,que
segundo o autor, 'da fusão de três folhetos de cordel,'” sobre a parte
sublinhada pode-se afirmar que:

a) O sujeito de “Dos folhetos de cordel nascem algumas das suas
peças” é classificado como composto.

b) É um pronome relativo que retoma coesivamente “Auto da
Compadecida”.

c) A expressão “ ” exerce ada fusão de três folhetos de cordel
função, no contexto, de objeto direto do verbo “originou-se”.

d) No período gramatical “Ocorre, nesse caso, não a cópia, mas
sim a recriação de textos da literatura popular nordestina”
sublinhada introduz uma circunstância de adição de ideias.

e) O núcleo do sujeito de “Dos folhetos de cordel nascem algumas
das suas peças” é “folhetos.

9ª QUESTÃO
Ler com atenção os enunciados abaixo e responder o que se pede:

I - As línguas Inglesa e Espanhola são de fundamental
importância na modernidade.

II - A língua Inglesa e a Espanhola são de fundamental
importância na modernidade.

III - Vende-se 02 terrenos de esquina naAvenida Dinamérica.
IV - Devem ter havido problemas com esse casal.

Com base nos enunciados acima assinale a alternativa correta.

a) O sujeito de IV é “PROBLEMAS”.
b) Em IV a concordância verbal obedece à norma padrão.
c) Em III e IV a concordância verbal obedece à norma padrão.
d) As concordâncias nominais de I e II obedecem à norma padrão.
e) Não há problemas de concordância verbal em III, de acordo

com a norma culta.

10ª QUESTÃO
Atente ao texto abaixo e responder o que se pede:

Disponível em:
> http://br.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=baixaki&hsimp=yhs-
baixaki_br_solimba_01&p=textos+com+erros+de+ortografia<. (Adaptado).
Data da consulta: 09/09/2014.

Temos no texto acima:

a) 04 erros ortográficos.
b) 08 erros ortográficos.
c) 05 erros ortográficos.
d) 06 erros ortográficos.
e) 07 erros ortográficos.

11ª QUESTÃO
Atente às sentenças abaixo e responder o que se pede:

I - O dinheiro não usado para pintura deste muro será revertido à
entidades assistenciais.

II - Chegou à Bahia otimista, mas saiu deprimido, às 14 horas, de
lá.

III - À medida que estudava se aprofundava nas atividades do
concurso.

IV - Estudo às disciplinas necessárias a aprovação no concurso.

Com relação ao uso adequado do acento marcador de crase,
podemos afirmar que:

a) I, II e IV estão corretas.
b) Apenas II está correta.
c) III e IV estão corretas.
d) II e III estão corretas.
e) I e II estão corretas.

P MC R0 5 2 0 1 5
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12ª QUESTÃO
Acerca dos processos de estruturação do vocábulo “ESTUDÁVAMOS” assinale a alternativa correta.

a) O Tema é ESTUD.
b) Não há desinência número-pessoal.
c) Não há vogal temática explícita.
d) O radical deste enunciado é ESTUDA.
e) Asílaba VAcorresponde à desinência modo-temporal.

Disponível em:> http://lauroportugues.blogspot.com.br/2012/08/funcao-sintatica-dos-adjetivos.html<. Data da consulta: 09/09/2014.

13ª QUESTÃO
Em relação aos usos sintáticos do adjetivo assinale a alternativa correta.

a) Na segunda parte da tirinha, na sentença “ARRUMEI OUTRO NAMORADO ” a parte assinaladaIMPRESTÁVEL, SAFADO,
funciona sintaticamente como predicativos do sujeitos.

b) Na primeira parte da tirinha, na sentença “ELE ESTÁ AQUI ” a parte assinalada funciona sintaticamente comoLARGADO,
predicativo do objeto.

c) Na primeira parte da tirinha, na sentença “PRECISA VER COMO É ” a parte assinalada funcionaPREGUIÇOSO E GULOSO,
sintaticamente como sujeito.

d) Na primeira parte da tirinha, na sentença “ELE ESTÁ AQUI ” a parte assinalada funciona sintaticamente comoLARGADO,
predicativo do sujeito.

e) Na segunda parte da tirinha, na sentença “ARRUMEI OUTRO NAMORADO ” a parte assinaladaIMPRESTÁVEL, SAFADO,
funciona sintaticamente como núcleo do sujeito.

14ª QUESTÃO
Imagine que você montou o seu negócio e quer confeccionar uma placa publicitária na fachada do prédio.Após muitas discussões com sua
esposa, professora de Língua Portuguesa, autorizou a impressão de uma placa publicitária com os seguintes dizeres: “VENDE-SE
MOTOS USADAS. É PROIBIDOASUASAÍDASEM FAZER UM BOM NEGÓCIO”.

Assinale a alternativa que melhor explique a qualidade de seu anúncio em termos das concordâncias verbal e nominal.

a) Há desvios apenas de concordância nominal, já que em “É PROIBIDO A SUA SAÍDA SEM FAZER UM BOM NEGÓCIO” a forma
correta, dentro da norma culta, deveria ser “É PROIBIDAASUASAÍDASEM FAZER UM BOM NEGÓCIO”.

b) Há desvios na norma padrão, tanto de concordância verbal quanto de concordância nominal.
c) Há desvios apenas de concordância verbal, já que em “VENDE-SE MOTOS USADAS” a forma correta, dentro da norma culta, deveria

ser “VENDEM-SE MOTOS USADAS”.
d) O anúncio publicitário foi muito bem revisado e obedece com rigor à norma culta.
e) Há desvios apenas de concordância verbal, já que em “VENDE-SE MOTOS USADAS” a forma correta, dentro da norma culta, deveria

ser “VENDEM-SE MOTO USADA”.

15ª  QUESTÃO
Na sentença “- DIGAUMACOISA, MANOEL: QUAL O SEU PROBLEMA? FOR DINHEIRO PODE CONTAR COMIGO. SEME SE
FOR EMOCIONALCONTE SEU DINHEIRO E VÁAUM PSIQUIATRA. VOCÊ DESCARREGA DRAMA, OK?”.LÁ SEU

Assinale a alternativa correta:

a) As palavras sublinhadas são, na sequência, do ponto de vista morfológico, pronome oblíquo átono, conjunção, advérbio de lugar e
pronome possessivo.

b) As palavras sublinhadas são, na sequência, do ponto de vista morfológico, pronome oblíquo tônico, conjunção, advérbio de tempo e
pronome demonstrativo.

c) As palavras sublinhadas são, na sequência, do ponto de vista morfológico, conjunção, conjunção, advérbio de lugar e pronome
possessivo.

d) As palavras sublinhadas são, na sequência, do ponto de vista morfológico, pronome oblíquo átono, conjunção, advérbio de lugar e
pronome demonstrativo.

e) O uso do “ME” obedece com rigor às regras de colocação pronominal.

Atente à imagem abaixo e responda a questão que se segue.

P MC R0 5 2 0 1 5
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16ª QUESTÃO
O sistema operacional Windows traz, como padrão, um programa
cujo objetivo é gerenciar arquivos, pastas e programas. Este
programa é denominado:

a) Painel de controle
b) Controlador de arquivos
c) Windows Explorer
d) Internet Explorer
e) Open Office

17ª QUESTÃO
O envio e o recebimento de dados na internet, entre duas máquinas,
constituem, respectivamente, em:

a) Downgrade e upgrade
b) Upload e download
c) Downfile e upfile
d) Upgrade e downgrade
e) Download e upload

18ª QUESTÃO
Nas alternativas abaixo, o formato que corresponde ao de um
endereço de e-mail é:

a) nome@provedor.com.br
b) http://nome@provedor.com.br
c) nome.provedor.com.br
d) www.provedor.nome.com.br
e) http://www.nome.provedor.com.br

19ª QUESTÃO
Compactadores de arquivos são ferramentas que possibilitam
salvar espaço no computador. De acordo com isto julgue os itens a
seguir:

I - Compactadores de arquivos trabalham apenas com um único
formato de arquivo.

II - O Winrar é um dos compactadores mais utilizados por
usuários do Windows.

III - Compactadores de arquivos permitem agrupar vários arquivos
e pastas em um único arquivo.

IV - Compactadores de arquivos sempre conseguem gerar um
arquivo de tamanho menor do que o arquivo original sem
perder informação.

Estão corretos apenas os itens:

a) II, III e IV
b) I e III
c) II e III
d) I, II e IV
e) I e IV

20ª QUESTÃO
Os ícones abaixo servem, no Microsoft Excel 2010,
respectivamente, para:

a) Mesclar células;Alterar orientação do texto.
b) Alterar orientação do texto; Mesclar células.
c) Copiar conteúdo da célula;Alterar orientação do texto.
d) Mesclar células; Sublinhar texto.
e) Aumentar espaço da célula; Sublinhar texto.

21ª QUESTÃO
Utilizando o Microsoft Excel 2010, assinale a alternativa que
apresenta o valor obtido na célula A4 da planilha a seguir quando é
inser ida a fórmula =SE(B2>A3; MAIOR(B1:B3;1);

MENOR(A1:A3; 2))

a) 8
b) 4
c) 6
d) 3
e) 12

22ª QUESTÃO
Supondo um sistema operacional Windows 7, com configurações
regionais para “Português (Brasil)”, com data de 23/09/2014 e hora
10:16, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto para a
fórmula em uma célula de uma planilha no=AGORA() + 1

Microsoft Excel 2010.

a) 23/09/2014 10:16
b) 23/09/2014 10:17
c) 24/09/2014 10:16
d) 24/09/2014 10:17
e) 23/09/2015 10:16

23ª QUESTÃO
No editor de texto Microsoft Word 2010, a extensão padrão de um
arquivo é:

a) .pps
b) .rtf
c) .txt
d) .docx
e) .doc

P MC R0 5 2 0 1 5
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24ª QUESTÃO
De acordo com a figura abaixo, assinale a alternativa que representa em ordem crescente os componentes de uma janela do Windows 7:

a) Barra de menus; barra de título; botão minimizar; botão maximizar; botão fechar, barra de deslocamento; limite
b) Barra de título; botão minimizar; botão maximizar; barra de menus; botão fechar, barra de deslocamento; limite
c) Barra de menus; barra de título; botão maximizar; botão minimizar; botão fechar, barra de deslocamento; limite
d) Barra de título; botão maximizar; botão minimizar; barra de menus; botão fechar, barra de deslocamento; limite
e) Barra de menus; barra de título; botão maximizar; botão fechar, botão minimizar; barra de deslocamento; limite

25ª QUESTÃO
Durante uma apresentação de slides no Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original, o usuário pressionou a tecla . AoESC

fazer isso, o PowerPoint:

a) Terminou a apresentação.
b) Retornou a apresentação ao primeiro slide.
c) Avançou a apresentação para o último slide.
d) Retornou um slide apenas.
e) Deixou a tela com fundo preto, ocultando temporariamente a apresentação, esperando até que se pressione ESC novamente para voltar

à apresentação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

30ª QUESTÃO
Quanto à Lei 8142/90, no que diz respeito aos Conselhos de Saúde, é INCORRETO afirmar que:

a) As decisões dos Conselhos serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
b) São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
c) Devem atuar na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde nas instâncias correspondentes, inclusive
nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído.
d) Devem sempre defender os interesses da gestão municipal pois conhece bem as dificuldades financeiras e os entraves administrativos
para o planejamento e organização dos serviços de saúde.
e) Os Conselhos têm caráter permanente e deliberativo.

26ª QUESTÃO
Ao fazer uma visita domiciliar, o Agente Comunitário encontra a seguinte situação: um paciente de 70 anos, sexo masculino, diabético.

Durante a conversa, o ACS descobriu que o paciente não está tomando a medicação corretamente e tem ingerido alimentos doces sem

nenhum controle. O que você acha que esteACS deve fazer?

a) Não vai adiantar encaminhar este paciente para o grupo de diabetes da Unidade de Saúde, pois ele vai ficar mais confuso ainda.
b) Fazer o teste de glicemia na casa do paciente e avisar à Unidade de Saúde.
c) Não é necessária nenhuma intervenção desde que o paciente não tenha sintomas.
d) Orientar sobre os riscos da diabetes descontrolada, avisar à Enfermeira da equipe e acompanhar o paciente.
e) Contactar o Samu e internar o paciente.

27ª QUESTÃO
No que se refere à saúde do adolescente, uma medida eficaz para prevenção da rubéola é realizado por meio:

a) De andar calçado.
b) Da vacinação.
c) Da fervura da água de beber.
d) Relação sexual com preservativo.
e) Do uso de equipamento de proteção individual.

28ª QUESTÃO
Considerando as ações de educação em saúde, é prudente esclarecer que as doenças podem ser transmitidas por vários veículos, portanto o
indivíduo deve estar atento às ações de prevenção das doenças e agravos. Com relação aos cuidados higiênicos, é INCORRETO afirmar
que:

a) Ahigiene corporal previne a proliferação de doenças. Unha bem aparada é um exemplo de prevenção.
b) Andar calçado não é uma medida preventiva, pois as doenças só podem ser veiculadas pelos alimentos, água e ar.
c) Aágua, se não filtrada, deve ser fervida para que haja consumo humano sem riscos.
d) Lavar hortaliças em água corrente é medida preventiva eficaz.
e) Lavar as mãos antes e após a manipulação dos alimentos é fator primordial para evitar sua contaminação.

29ª QUESTÃO
Um Agente Comunitário de Saúde, durante uma visita domiciliar, encontrou a seguinte situação: Uma família composta de três crianças
pequenas e da mãe. Vivem na casa as quatro, sem a presença do pai. As crianças estão brincando no chão de terra batida, ao lado de uma
valeta rasa de esgoto a céu aberto. Diante dessa situação, é atribuição doAgente Comunitário de Saúde:

a) Discutir o caso com a sua Equipe, comentar com os vizinhos, já que se trata de uma família inadequada e, por isso, considerada de alto
risco a todos.
b) Cadastrar a família, realizar orientações sobre os riscos ambientais e sanitários aos quais a família está exposta e discutir o caso em
Equipe.
c) Retirar as crianças da terra imediatamente, repreender a mãe e advertir que se as crianças voltarem a brincar na terra o Conselho Tutelar
será acionado.
d) Considerar que essa situação é um problema cultural e social, portanto não cabe, neste caso, uma orientação educativa em saúde.
e) Alertar a mãe para a importância da figura paterna e que a situação será comunicada a Conselho Tutelar.
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35ª QUESTÃO
Segundo a LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de
atuação, EXCETO:

a) A realização de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com
as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.

b) Apromoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva.
c) O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à

saúde.
d) Arealização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família.
e) Autilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade.

31ª QUESTÃO
A Atenção Básica, enquanto um dos eixos estruturantes do Sistema Único de Saúde (SUS), vive um momento especial ao ser assumida
como uma das prioridades do Ministério da Saúde e do governo federal. Entre os seus desafios atuais, destacam-se aqueles relativos ao
acesso e ao acolhimento e à efetividade e à resolutividade das suas práticas. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

a) O acesso com equidade deve ser uma preocupação constante no acolhimento à demanda espontânea.
b) O acolhimento deve ocorrer em horários pré-fixados, com duração máxima de 1 hora, e, preferencialmente, nos horários iniciais do

turnos de trabalho.
c) O acolhimento é fundamental para orientar os pacientes sobre o número de consultas médicas disponíveis para o atendimento à

demanda espontânea no turnos de trabalho.
d) O acolhimento é uma forma de triagem para o atendimento médico e é uma atividade privativo do enfermeiro.
e) O acolhimento é uma atividade privativa do médico de família, podendo ser delegada ao enfermeiro habilitado e com curso de

capacitação específico para esta tarefa.

32ª QUESTÃO
Realizado, na UBS, atendimento ao paciente com dor torácica inespecífica, sendo encaminhado a uma unidade ambulatorial, onde um
especialista diagnosticou infarto agudo do miocárdio. O paciente foi levado ao pronto-socorro do hospital de referência em cardiologia,
para possíveis intervenções. Nesse atendimento, foram necessárias atuações intersetoriais entre os níveis de atenção do SUS:

a) Básica, média e alta complexidade.
b) Secundária, terciária e quaternária.
c) Primária, terciária e altíssima complexidade.
d) Primária, média e altíssima complexidade.
e) Secundária, média e alta complexidade.

33ª QUESTÃO
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde peculiar do Sistema Único de
Saúde Brasileiro. Em relação à Estratégia Saúde da Família avalie os itens abaixo.

I - É função da ESF ações de prevenção, enquanto as ações de cura e tratamento passam a ser responsabilidade da atenção secundária e
terciária.

II - AESF é destinada ao atendimento da classe de baixa renda.
III - AEquipe de Saúde da Família deve atuar sem área definida, pois desta forma pode abranger um número maior de pessoas.
IV - É função do médico da equipe de saúde da família participar do processo de territorialização, realizar cuidados em saúde na unidade

de saúde, domicílio e espaços comunitários, e realizar atividades de demanda espontânea e programada.

Podemos afirmar que estão corretas apenas:

a) b) c) d) e)II IV I I e III II e IV

34ª QUESTÃO
O ACS, por meio de uma ficha de cadastro específica, colhe uma série de informações que tornam possível a identificação da realidade na
qual as famílias estão inseridas. O reconhecimento dessas realidades subsidia o planejamento das ações, priorizando necessidades e
adequando recursos. A mesma identifica situações como saúde, moradia, saneamento e nível socioeconômico dessas famílias. Essas
informações correspondem a:

a) Ficha B geral
b) Ficha B-HA
c) Ficha C
d) FichaA
e) Ficha B-GES
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36ª QUESTÃO
A Portaria Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006 divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes para a consolidação
do SUS e aprovando as diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Nesse sentido, assinale a alternativa correta:

a) As prioridades do Pacto pela vida são: implementar um projeto permanente de mobilização social e elaborar e divulgar a carta dos
direitos dos usuários do SUS.
b) Os blocos de financiamento para o custeio são: Atenção básica, Atenção de média e alta complexidade, Vigilância epidemiológica e
Farmácia Popular.
c) AAssistência Farmacêutica é responsabilidade da instância federal do SUS devendo agregar a aquisição de medicamentos e insumos e
a organização das ações de assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a organização de serviços de saúde.
d) As prioridades do pacto em defesa do SUS são: saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil e materna,
doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde e atenção básica à
saúde.
e) O PAB Variável passa a ser composto pelo financiamento das seguintes estratégias: Saúde da Família;Agentes Comunitários de Saúde;
Saúde Bucal; Compensação de especificidades regionais, Fator de incentivo daAtenção Básica aos Povos Indígenas e Incentivo à Saúde no
Sistema Penitenciário.

37ª QUESTÃO
Entre os eventos que constam na Lista de Notificação Compulsória, encontra(m)-se:

a) Aexposição a contaminantes químicos.
b) Aexposição ao ar contaminado.
c) Atuberculose.
d) As intoxicações exógenas.
e) O distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho.

38ª QUESTÃO
Um agente comunitário de saúde identificou um caso suspeito de tuberculose em uma família visitada. Qual o procedimento correto a ser
tomado por esse agente?

a) Realizar teste tuberculínico.
b) Trazer a medicação para a pessoa e orientá-la quanto à maneira correta de como tomá-lo, enquanto aguarda a confirmação do
diagnóstico.
c) Levar o suspeito imediatamente para o hospital.
d) Tuberculose não é uma doença transmissível; portanto nenhum procedimento é exigido.
e) Encaminhar a pessoa para a unidade básica de saúde para fazer o diagnóstico.

39ª QUESTÃO
Marque para as afirmativas verdadeiras e para as falsas:V F

( ) Endemia é uma ocorrência habitual de uma doença ou de um agente infeccioso em determinada área geográfica.
( ) Epidemia é a ocorrência, numa coletividade ou região, de casos da mesma doença em número que ultrapassa nitidamente a incidência
normalmente esperada, e derivados de uma fonte comum ou que se propagou.
( ) Uma pandemia pode ser definida por uma ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo várias
nações, podendo passar de um continente a outro.

Asequência está correta em:

a) V, F, V.
b) V, V, V.
c) F, F, V.
d) V, V, F.
e) F, V, F.

40ª  QUESTÃO
Dentre as ações preconizadas para a HipertensãoArterial, algumas são específicas doACS.Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Esclarecer a comunidade sobre os riscos das doenças cardiovasculares e da hipertensão.
b) Rastreamento dos hipertensos no seu território.
c) Realizar a verificação da pressão arterial em todas as visitas.
d) Estimular a participação dos hipertensos em grupos educativos e de atividades físicas.
e) Estimular a ida à consulta pré-agendada com o médico ou enfermeiro.


