PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE EXÚ (PE)
05. Marque a alternativa abaixo, onde apresenta a forma adequada perante a norma padrão da língua.

PORTUGUÊS
Considere o texto ilustrativo abaixo e responda as questões
01, 02, 03, 04 e 05.

A) Prestem atenção, porque eu sou vou fazer uma vez,
hein?
B) Preste atenção, porque eu sou vou fazer uma vez, hein?
C) Presta atenção porque eu sou vou fazer uma vez hein?
D) Prestem atenção, porque eu sou vou fazer uma vez
hein?
E) Prestem atenção porque eu sou vou fazer uma vez
hein?
06. Todas as alternativas abaixo são consideradas elementos
imprescindíveis para a caracterização das funções da linguagem, EXCETO:

Fonte: www.google.com.br

01. Pela frase do instrutor, é possível concluir que:
A) o mesmo demonstra não repetir a instrução por ser
bastante exigente.
B) este procedimento é muito delicado, podendo o
mesmo perder bombas técnicas.
C) o mesmo desconhece o desfecho do acionamento da
bomba.
D) a palavra grifada induz ao conhecimento do leitor a impossibilidade de uma segunda tentativa de instrução.
E) o mesmo irá poupar a segunda tentativa para uma
outra turma de alunos.
02. Ainda pela frase do instrutor, podemos concluir que:
I.

Ocorre uma ruptura linguística, do ponto de vista
sintático;
II. Ocorre uma ruptura ortográfica, perante a Língua
Portuguesa;
III. Há inadequação semântica, perante a Língua Portuguesa.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e II, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

03. Na frase: “Presta atenção porque eu só vou fazer uma vez
hein?”, a palavra grifada caracteriza por ser um elemento de
identificação da função:
A)
B)
C)
D)
E)

Conativa
Fática
Metalinguística
Poética
Denotativa

04. Ainda na frase: “Presta atenção porque eu só vou fazer
uma vez hein?”, a palavra grifada caracteriza-se por ser:
A)
B)
C)
D)
E)

substantivo
adjetivo
advérbio
conjunção
interjeição
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A)
B)
C)
D)
E)

Emissor
Receptor
Canal
Código
Estrutura

07. Na frase: “O egoísmo será inaceitável.”, o termo em destaque corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Substantivo
Adjetivo
Advérbio
Pronome
Conjunção

08. Identifique, entre as frases abaixo a que apresenta um
aspecto denotativo da linguagem.
A) Este termo tem mais de um sentido.
B) Toda vez que venho ao colégio sempre tem uma pedra no meu caminho.
C) Aquela garota é um tremendo avião.
D) Marcela viajou na maionese.
E) Jorgito irá encontrar uma luz no fim do túnel.
09. Na frase: “Aquela garota tem um comportamento insidioso.” , a expressão em destaque significa:
A)
B)
C)
D)
E)

simpático
pérfido
carinhoso
tímido
alegre

10. Na oração: “Ninguém venceu a competição.”, temos sujeito:
A)
B)
C)
D)
E)

Simples
Composto
Oculto
Oração sem sujeito
Indeterminado

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Em Pernambuco, o Porto de Suape fica localizado na
cidade de:
A)
B)
C)
D)
E)

Jaboatão dos Guararapes
Cabo de Santo Agostinho
Olinda
Recife
Ipojuca
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12. Todos os deputados federais citados abaixo foram eleitos
pelo estado de Pernambuco, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Inocêncio Oliveira
Carlos Eduardo Cadoca
Geraldo Simões
Mendonça Filho
Eduardo da Fonte

13. Todos os ritmos citados abaixo são originários da cultura
nordestina, mas precisamente, do estado de Pernambuco,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Frevo
Samba
Baião
Manguebeat
Maracatu

14. Todos os cargos públicos mencionados abaixo são considerados eletivos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

vereador
conselheiro tutelar
oficial de promotoria
vice-prefeito
prefeito

15. O município de Exú fica na microrregião pernambucana
de:
A)
B)
C)
D)
E)

Araripina
Petrolina
Pajeú
Sertão do Moxotó
Itaparica

16. É sabido que Luiz Gonzaga é o maior expoente da cultura
nordestina, quando se fala em Baião, Xote e Xaxado. Conhecido como o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, nascido em Exú,
estado de Pernambuco morreu em:
A)
B)
C)
D)
E)

02 de agosto de 1987
07 de agosto de 1988
02 de agosto de 1989
12 de agosto de 1990
07 de agosto de 1991

17. Assinale a alternativa abaixo onde apresenta o Senador
brasileiro que está, atualmente, passando pelo processo de
cassação do seu mandato no Senado Federal, em virtude da
quebra de decoro parlamentar, ao mostrar forte influência de
envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, preso pela
Polícia Federal no início deste ano acusado por diversos crimes contra o poder público.
A)
B)
C)
D)
E)

Álvaro Dias
Humberto Costa
Aécio Neves
Demóstenes Torres
Vital Filho

18. Marque entre as empresas/grupos citada(o)s abaixo o(a)
que genuinamente é originário(a) do estado de Pernambuco:

D) Banco Itaú
E) Grupo CAOA
19. Todos os artistas abaixo citados são filhos de Pernambuco, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Nando Cordel
Djavan
Chico Science
Reginaldo Rossi
Geraldo Azevedo

20. Culturalmente, o maior teatro ao ar livre do mundo encontra-se em Pernambuco, mais precisamente na cidade de:
A)
B)
C)
D)
E)

Santa Cruz do Capibaribe
Santa Cruz da Baixa Verde
São Lourenço da Mata
Olinda
Brejo da Madre de Deus

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Por PACS compreende-se:
A) Plano de Atenção Básica da Saúde
B) Plano de Ações Básicas de Saúde
C) Programa de Atenção Básica da Comunidade de Saúde
D) Programa de Agentes Comunitários de Saúde
E) Plano de Atenção Comum à Sociedade
22. O Agente de Saúde Comunitário utiliza-se bastante de
siglas, na ocasião do preenchimento da ficha de cadastramento familiar. CHA, por exemplo, significa Doença de Chagas;
enquanto HAN, Hanseníase. O que se compreende, pelas
siglas ALC e EPI?
A)
B)
C)
D)
E)

Alcoolismo e Enfisema Pulmonar
Alcoolismo e Erisipela
Alcoolismo e Escorbuto
Alteração de Comportamento e Epilepsia
Alteração de Comportamento e Enfisema Pulmonar

23. Qual das doenças abaixo é transmitida pelo contato sexual
com parceiro infectado?
A)
B)
C)
D)
E)

Leptospirose
Escorbuto
Hepatite A
Hepatite B
Hipertensão arterial

24. Numa comunidade, um Agente Comunitário de Saúde
nota grande quantidade de lixo nas ruas, poluição das águas,
esgoto a céu aberto e crianças circulando descalças. Diante da
situação nesse espaço, as pessoas ali estão expostas a qual das
doenças?
A)
B)
C)
D)
E)

Leptospirose
Febre amarela
Raiva
Esquistossomose
Rubéola

A) Grupo São Braz
B) Perdigão
C) Baterias Moura
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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25. Os quatro princípios fundamentais da atenção básica no
Brasil são:
A) Qualidade, Capacidade, Solidariedade e Responsabilidade
B) Integralidade, Qualidade, Participação Social e
Equidade
C) Qualidade, Capacidade, Responsabilidade e Participação Social
D) Integralidade, Participação Social, Qualidade e Responsabilidade
E) Qualidade, Solidariedade, Responsabilidade e Participação Social

30. Observe atentamente o quadro abaixo e identifique, dentre as alternativas, a que corresponde ao ciclo biológico representado nela:

26. Todas as competências abaixo fazem parte do contexto de
trabalho do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO:
A) Realizar, juntamente com a equipe, atividades de
planejamento, execução e avaliação das ações de saúde
B) Recorrer aos membros da equipe para identificar
apenas suas habilidades
C) Compreender o processo de produção de serviços de
saúde e também a organização do Sistema Único de
Saúde
D) Relacionar o processo ‘saúde-doença’ com as condições de vida da população e as políticas públicas de
saúde
E) Desenvolver ações que integrem a equipe de saúde e
a população
27. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das funções mantidas pelo Poder público, refere-se ao (à):
A)
B)
C)
D)

SUS
Lei Orgânica da Assistência Social
PACS
Princípios Fundamentais de Sistema de Gestão Pública
E) Sistema de Gerenciamento da Sociedade

Fonte: http://aguasecuidarnaovaifaltar.blogspot.com.br/2012_04_01_archive.html

A)
B)
C)
D)
E)

Leptospirose
Malária
Dengue
Tuberculose
Leishmaniose

31. Identifique dentre as alternativas seguintes a que apresenta apenas Patologias provocadas por Agentes Virais:
A)
B)
C)
D)

Esquistossomose, Tuberculose, Lepra e Caxumba
Sarampo, AIDS, Rubéola e Varicela
Difteria, Hanseníase, Tuberculose e Sífilis
Esquistossomose, Sarampo, Erisipela e Leishmaniose
E) Leishmaniose, Sífilis, Sarampo e Raiva
32. Observe atentamente a figura abaixo e identifique a alternativa que corresponde à Patologia de interesse sanitário com
a qual está relacionada:

28. Das alternativas a seguir, qual apresenta uma verdade
acerca dos Agentes Comunitários de Saúde?
A) São auxiliares de enfermagem
B) São auxiliares dos assistentes sociais
C) Fazem parte da equipe de saúde dos municípios; têm
suas funções bem definidas
D) Recebem preparação somente para as campanhas de
vacinação e combate à dengue
E) São escolhidos aleatoriamente pelos conselhos da
comunidade e indicados para os serviços assistenciais junto às unidades básicas de saúde
29. Identifique dentre as opções abaixo a que apresenta apenas doenças provocadas por agentes bacterianos:
A)
B)
C)
D)
E)

Caxumba, tétano, lepra e sarampo
Tuberculose, leptospirose, raiva e coqueluche
Aids, hanseníase, tuberculose e varicela
Sarampo, raiva, esquistossomose e leishmaniose
Tuberculose, hanseníase, leptospirose e coqueluche
(Fonte : coladaweb.com)

A) Esquistossomose
B) Tuberculose
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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C) Leishmaniose
D) Malária
E) Dengue
33. Observe atentamente as figuras abaixo e identifique corretamente a alternativa que corresponde à Patologia com que
estas são relacionadas:

35. A Tuberculose é uma Doença milenar, com relatos cientificamente comprovados de achados da doença até mesmo em
múmias em relativo estado de conservação, que tem acometido milhões de indivíduos ao longo dos séculos, não escolhendo indivíduos entre suas vítimas, mas, de fato, atingindo
todas as raças, etnias, em todos os continentes. Sabemos que
a Tuberculose é uma doença cujo Microrganismo responsável
é o M. tuberculosis, correspondendo em sua forma a um (a):
A)
B)
C)
D)
E)

Espiroqueta
Vibrião
Coco
Bacilo
Espirilo

36. Dentre as propostas de trabalho que diferenciam as equipes do Programa de Saúde da Família acham-se a maior
aproximação das equipes com os usuários, Acolhimento dos
usuários, Tratamento equitativo, Territorialização, etc. Com
relação a esta última, podemos afirmar que o intuito desta se
relaciona com a descrição, compreensão e conhecimento da
comunidade a ser assistida, principalmente pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS). Neste sentido, o campo de atuação de um ACS é o (a):
A)
B)
C)
D)
E)
(Fonte: brasilescola.com) (Fonte: saudenutrikal.blogspot.com)

A)
B)
C)
D)
E)

Esquistossomose
Tuberculose
Leishmaniose
Malária
Dengue

34. A figura abaixo corresponde ao Ciclo Biológico Natural
de qual das Patologias alistadas dentre as alternativas seguintes ?

Nicho
Genoma
Bioma
Microárea
Família

37. No início da década de 90 do século passado ocorreu um
surto de Cólera em alguns Estados da nossa Federação, inclusive atingindo algumas cidades do Estado de Pernambuco,
com centenas de casos registrados e até mesmo ocorrendo
algumas mortes. No que se refere à Cólera, que é uma das
entidades nosológicas de extremo interesse sanitário para
todas as equipes de saúde da família, e principalmente para os
ACSs, em virtude da necessidade de intervenção rápida e
eficiente no intuito de circunscrever, identificar, diagnosticar,
prevenir e obstruir os casos suspeitos, porquanto a Cólera
possui um Índice de Proliferação e redistribuição alarmante,
podemos afirmar que o Sistema Orgânico por ela atingido
primariamente é o (a):
A)
B)
C)
D)
E)

Musculoesquelético
Nervoso
Sensorial
Respiratório
Digestivo

(Fonte: vocedeolhoemtudo.com.br)

A)
B)
C)
D)
E)

Esquistossomose
Tuberculose
Leishmaniose
Malária
Dengue

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE EXÚ (PE)
38. Atente para os seguintes dados de um caso clínico encontrado por um ACS casualmente ao realizar visitas domiciliares. Certo morador com cerca de 16 anos de idade, do sexo
masculino, estava já há alguns dias apresentando os seguintes
sinais e sintomas, conforme relato de um parente próximo
que coabitava a mesma residência: febre, poliartralgias, dor
de cabeça, mal estar intenso, fraqueza generalizada, coriza,
inapetência e alguns vômitos.

40. Qual das seguintes Leis alistadas abaixo representa a Lei
que regulamentou a Profissão de Agente Comunitário de
Saúde ?
A)
B)
C)
D)
E)

Lei nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006
Lei no 8.080 de 19 de Setembro de 1990
Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990
Lei nº 3.567 de 23 de Agosto de 1987
Lei Federal nº 5.567 de 13 de Abril de 1989

Com base nestes dados, podemos afirmar corretamente que
esta pessoa provavelmente estava apresentando sinais e sintomas clínicos de (a):
A)
B)
C)
D)
E)

Sarampo
Tuberculose
Leptospirose
Dengue
Esquistossomose

39. Observe atentamente as figuras seguintes e identifique
qual das alternativas abaixo apresenta a Patologia que se
relaciona com as mesmas:

(Fonte : fiocruz.br) (Fonte: marataizes.com.br)

A)
B)
C)
D)
E)

Doença de Chagas
Tuberculose
Esquistossomose
Malária
Leishmaniose
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