PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ (PE)

PORTUGUÊS
Considere o texto abaixo e responda as questões 01, 02, 03 e
04.
Fábula dos Dois Leões

Diz que eram dois leões que fugiram do Jardim Zoológico. Na hora da fuga cada um tomou um rumo, para despistar os perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tijuca e outro foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de
todo jeito mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem
o leite.
Vai daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o
leão que voltou foi justamente o que fugira para as matas da
Tijuca. Voltou magro, faminto e alquebrado. Foi preciso
pedir a um deputado do PTB que arranjasse vaga para ele no
Jardim Zoológico outra vez, porque ninguém via vantagem
em reintegrar um leão tão carcomido assim. E, como deputado do PTB arranja sempre colocação para quem não interessa
colocar, o leão foi reconduzido à sua jaula.
Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrava do
leão que fugira para o centro da cidade quando, lá um dia, o
bruto foi recapturado. Voltou para o Jardim Zoológico gordo,
sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar próspero do
Augusto Frederico Schmidt que, para certas coisas, também é
leão.
Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para as
florestas da Tijuca disse pro coleguinha:
— Puxa, rapaz, como é que você conseguiu ficar na cidade esse tempo todo e ainda voltar com essa saúde? Eu, que
fugi para as matas da Tijuca, tive que pedir arreglo, porque
quase não encontrava o que comer, como é então que você...
vá, diz como foi.
O outro leão então explicou: — Eu meti os peitos e fui
me esconder numa repartição pública.
Cada dia eu comia um funcionário e ninguém dava por
falta dele.
— E por que voltou pra cá? Tinham acabado os funcionários?
— Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário
público. É que eu cometi um erro gravíssimo. Comi o diretor,
idem um chefe de seção, funcionários diversos, ninguém dava
por falta. No dia em que eu comi o cara que servia o cafezinho... me apanharam.
Fonte: “Primo Altamirando e Elas”, Stanislaw Ponte Preta. Editora do Autor – Rio de
Janeiro, 1961, pág. 153.

01. Considerando o diálogo entre os dois leões, no estudo das
figuras de linguagem, podemos identificar um(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Antítese.
Eufemismo.
Prosopopéia.
Catacrese.
Anáfora.
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02. Considere o enunciado extraído do texto de Stanislaw
Ponte Preta: ―...Voltou magro, faminto e alquebrado‖. A
palavra em destaque pode ser substituída sem alteração contextual por:
A)
B)
C)
D)
E)

violento
estressado
desgostoso
desconfiado
abatido

03. Considere o fragmento textual seguinte e assinale a alternativa correta. ―...Voltou para o Jardim Zoológico gordo,
sadio, vendendo saúde‖.
A)
B)
C)
D)
E)

Consiste na presença de antítese.
É notório o registro de uma metáfora.
Há característica forte de uma hipérbole.
Há a insinuação de uma aliteração.
Registra-se um pleonasmo vicioso.

04. Pelo texto de Stanislaw Ponte Preta é possível concluir
que:
A) o tempo em que os dois leões estiveram separados
foi de sete meses e três semanas.
B) no Brasil há uma carência de servidores públicos para serviços administrativos.
C) ambos leões foram capturados simultaneamente.
D) o segundo leão (gordo e sadio) pediu arreglo depois
de oito meses.
E) o primeiro leão adotou capciosamente o sistema vegetariano.
Considere o texto seguinte para a questão 05.
Irene no Céu
Irene preta
Irene boa
Irene sempre de bom humor
Imagino Irene entrando no céu:
– Licença, meu branco!
E São Pedro bonachão:
– Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.
Fonte: Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de janeiro: José Olympio, 1970.
pág. 125

05. Considerando a forma de tratamento do último verso,
podemos concluir que:
I.

Do ponto de vista da norma culta, a frase deveria
ser: Entre, Irene.
II. Trata-se de uma variedade coloquial da língua.
III. Estabelece uma relação informal de comunicação
entre os falantes.
IV. Não constitui erro de linguagem, na fala popular.
Está(ão) correta(s) as proposições:
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I, II e IV, apenas;
I, II, III e IV.
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06. Marque a alternativa em que o elemento indicado entre
parênteses NÃO preenche corretamente os espaços:
A) O office boy chegou inesperadamente ______ novo
restaurante (àquele).
B) Mário deseja uma pizza ____ moda italiana (à).
C) Voltará daqui _____ meia hora (a).
D) Seja bem-vindo _____fria São Paulo (à).
E) O concurso público será daqui _____ duas semanas
(a).
07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira,
baseado na classificação da palavra que:
1.
2.
3.
4.
5.

Substantivo
Pronome relativo
Pronome interrogativo
Conjunção subordinada integrante
Conjunção coordenada explicativa

B) Sua Excelência, o Sr. Ministro, conquistastes vossos
adeptos.
C) Vossa Excelência trouxe seus documentos indeferidos?
D) Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria que envieis seu currículo.
E) Informamos que Vossa Excelência e vossos auxiliares sois bem recebidos.
12. As palavras nuvens e margens não são acentuadas pela
mesma razão que:
A)
B)
C)
D)
E)

Polens
Jovens
Edens
Hifens
Himens

Considere a imagem abaixo e responda a questão 13.

( ) Somos bombardeados por uma massa de informações contrárias, que não leva a nada nem a lugar nenhum.
( ) Que houve com a família?
( ) Ela fingiu que não o via.
( ) Todos têm um quê de ambição.
( ) Não seja tão ambicioso que você pode sofrer.
A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

2 – 3 – 4 – 1 – 5.
4 – 1 – 5 – 2 – 3.
1 – 2 – 3 – 5 – 4.
4 – 3 – 1 – 2 – 5.
3 – 2 – 4 – 1 – 5.

08. Assinale a alternativa em que há oração na voz reflexiva:
A) O prédio na íntegra desabava.
B) Antes de deixar a cidade, foi visto por um amigo
madrugador.
C) O festival Rock In Rio fará o maior sucesso.
D) Eu jamais tinha ouvido coisa igual.
E) Joana com aquela cabeleira penteava-se.
09. O processo de formação da palavra ―combate‖ é:
A)
B)
C)
D)
E)

Composição por aglutinação
Derivação regressiva
Composição por justaposição
Hibridismo
Derivação parassintética

10. A alternativa em que todas as palavras estão grafadas
corretamente é:
A)
B)
C)
D)
E)

exceção, enxurrada, jiló, belesa.
excessão, enxorrada, jiló, beleza.
ecessão, enchurrada, giló, beleza.
esseção, enchorrada, jilo, beleza.
exceção, enxurrada, jiló, beleza.

11. Assinale o enunciado em que o pronome e o verbo em
destaque estão usados CORRETAMENTE, de acordo com a
norma culta.
A) Vossas Senhorias, desculpe-me, mas vossos documentos estão incompletos.
AGENTE SANITÁRIO

13. Quanto ao discurso do personagem:
I. É possível identificar o uso formal da próclise;
II. Há uma conjugação inadequada posterior ao pronome pessoal ―me‖;
III. Houve uma supressão de fonemas no verbo ―estar‖,
presente no texto.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

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

14. No trecho ―Esse shopping vai abrir hoje?‖ a palavra em
destaque apresenta um:
A)
B)
C)
D)
E)

Dígrafo
Encontro vocálico
Ditongo
Hiato
Tritongo

15. Considere o enunciado a seguir: ―Não obstante, além de
praticamente não haver programas educativos, a televisão
brasileira ainda insiste em explorar o lado sensual da mulher
de forma vulgar.‖ A expressão destacada anteriormente poderá ser substituída sem alteração de sentido por:
A)
B)
C)
D)
E)

E.
Então.
Por mais que.
Entretanto.
Pois.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Observe atentamente a figura abaixo e identifique a Patologia a que se refere o Ciclo Vital representado:

19. As figuras seguintes representam situações que predispões as massas afligidas a determinada Entidade Nosológica.
Qual?

(Fontes: g1.globo.com / redebrasilatual.com.br)

(Fonte: abrasmo.org.br)

A)
B)
C)
D)
E)

Malária
Raiva Humana
Dengue
Esquistossomose
Leptospirose

A)
B)
C)
D)
E)

Raiva Humana
Esquistossomose
Malária
Leishmaniose
Leptospirose

20. Analise as figuras seguintes e identifique com qual das
alternativas abaixo elas estão relacionadas:

17. As figuras seguintes estão relacionadas com qual das
Patologias abaixo citadas?

(Fontes: guiame.com.br / rac.com.br)

A)
B)
C)
D)
E)

(Fonte: pt.wikinoticia.com / medicinanet.com.br)

A)
B)
C)
D)
E)

Leptospirose
Malária
Esquistossomose
Hanseníase
Raiva Humana

18. A figura seguinte representa o Ciclo de Vida de determinado micróbio responsável por uma doença que tem acometido milhões de seres humanos, e, por suas características, é
por demais debilitante e causadora da perda de milhões de
anos de vida desperdiçados pela morte prematura que provoca bem como pela incapacidade para o trabalho que determina aos seriamente afetados. Trata-se de qual das Patologias
abaixo elencadas?

Raiva Humana
Esquistossomose
Malária
Leptospirose
Dengue

21. A Doença de Chagas ainda é motivo de preocupação por
parte das autoridades sanitárias no Brasil, principalmente na
região rural dos Estados em que são registrados todos os anos
vários casos da patologia. No que se refere ao modo de
transmissão da Doença de chagas, sabemos que o flebótomo,
apesar de ser vulgarmente conhecido pelo nome popular
―Barbeiro‖, pertence a principalmente 03 Gêneros de insetos,
que são:
A)
B)
C)
D)
E)

Culex, Triatoma e Lutzomiya
Panstrongylus, Culex e Rhodnius
Triatoma, Rhodnius e Cantharis
Rhodnius, Triatoma e Panstrongylus
Cantharis, Culex e Aedes

22. Identifique dentre as alternativas abaixo a que contém
apenas Doenças provocadas por Bactérias:
A)
B)
C)
D)
E)

Varicela, Lepra, Tuberculose e Erisipela
Difteria, Erisipela, Febre Tifoide e Hanseníase
AIDS, Tuberculose, Sarampo e Catapora
Poliomielite, Hanseníase, Difteria e Coqueluche
Coqueluche, Tuberculose, Dengue e Tétano

23. Identifique dentre as alternativas abaixo a que contém
apenas Doenças provocadas por Agentes Virais:
(Fonte: vestibular1.com.br)

A)
B)
C)
D)
E)

Malária
Dengue
Raiva Humana
Leptospirose
Esquistossomose
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A)
B)
C)
D)
E)

Poliomielite, Sarampo, Dengue e Influenza
Tuberculose, AIDS, Raiva e Lepra
Hanseníase, Varicela, Dengue e Coqueluche
Tétano, Coqueluche, Sarampo e Amebíase
Ascaríase, Amebíase, Poliomielite e AIDS
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24. Você toma conhecimento que em certa rua de seu bairro
está acontecendo uma série de casos em diferentes residências, com pessoas de diversas idades, dos seguintes sintomas:
dores articulares, dor de cabeça, febre (às vezes alta, às vezes
baixa), náuseas, falta de apetite, indisposição, sendo que a
queixa mais frequente são as dores articulares. Qual das Doenças abaixo possui um cortejo sintomático que mais se aproxima desta série de sintomas referidos pelas pessoas?
A)
B)
C)
D)
E)

Raiva
Esquistossomose
Dengue
Leptospirose
Malária

25. Identifique dentre as Patologias citadas abaixo a que é
provocada por um Verme:
A)
B)
C)
D)
E)

Sífilis
―Frieira‖
Malária
Esquistossomose
Tuberculose

26. Analise as seguintes gravuras e identifique a Patologia
com que estas se relacionam:

D) Vigilância em Saúde
E) Construção de Unidades de Saúde
28. Vez por outra ouvimos em noticiários ou na mídia em
geral que uma epidemia de alguma doença surgiu em determinado país ou região específicos. Com relação ao termo
Epidemia, podemos dizer que este é:
A) Um número de casos de uma doença acima do esperado
B) A disseminação universal de uma endemia
C) Um surto de doenças degenerativas
D) Um surto de doenças infecciosas
E) Uma manifestação aguda de uma doença crônica
29. A Constituição Federal de 1988 determina que a saúde é
―direito de todos e dever do Estado‖. Isso significa que:
A) Cabe ao Estado apenas controlar e regular a oferta
de serviços de saúde
B) Apenas o Estado deve encarregar-se da prestação de
saúde
C) Somente aqueles que contribuem para a seguridade
social tem acesso à assistência médica do SUS
D) Todo brasileiro tem direito à saúde, independentemente de sua condição social
E) Aqueles que não contribuem para a seguridade social têm acesso somente aos serviços públicos de saúde municipais ou aos serviços de natureza filantrópica
30. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é composto de:
A) Todos os serviços de saúde públicos, filantrópicos e
privados
B) Os serviços públicos, filantrópicos e privados de saúde sem fins lucrativos
C) Somente os serviços de saúde de atenção básica ou
de nível primário
D) Somente os serviços públicos de saúde
E) Somente os serviços públicos e filantrópicos de saúde

(Fontes: misodor.com / pathmicro.med.sc.edu / portalsaofrancisco.com.br)

A)
B)
C)
D)
E)

Leptospirose
Esquistossomose
Raiva
Malária
Doença de Chagas

27. É consensual a opinião que o controle dos problemas de
Saúde Pública, e aí se incluem diversas entidades nosológicas
(Esquistossomose, Malária, Dengue, Tuberculose, Raiva
etc.), depende da execução de programas e atividades que não
exigem um investimento financeiro de grande porte, ao contrário, gastos milionários são evitados quando se executam
ações efetivas de Saúde pública. Sendo assim, os gastos relativos a Programas de Saúde que comprovadamente são eficientes são um investimento que em curto e médio prazos beneficiam muito a população por tais assistida.Dentre estes Programas, podemos afirmar que o mais efetivo é o(a):

31. Com relação à participação da comunidade no SUS, a
Constituição Federal de 1988 preconiza que:
A) Não deve haver participação da comunidade
B) Os Conselhos de Saúde constituem a instância de
participação dos usuários do SUS
C) Participem apenas os usuários do SUS
D) Participem apenas os usuários do SUS e os representantes dos poderes públicos
E) Não são sejam contemplados com qualquer representação os profissionais de saúde
32. Qual das alternativas abaixo NÃO é considerada um
Princípio Básico ou Diretriz do SUS?
A)
B)
C)
D)
E)

Descentralização
Rede Regionalizada e Hierarquizada
Atendimento Compartimentalizado
Acesso Universal e Igualitário a ações e serviços
Participação Comunitária

A) Vigilância Sanitária
B) Educação em Saúde
C) Vigilância Epidemiológica
AGENTE SANITÁRIO
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33. Identifique a opção INCORRETA com relação ao SUS:
A) Os Secretários de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são considerados Gestores do
SUS
B) De forma paritária com o Governo, é assegurada a
participação dos Cidadãos, dos Profissionais de Saúde e dos Prestadores de serviços nos Conselhos de
Saúde
C) O SUS é um conjunto de unidades, de serviços e de
ações que interagem com a finalidade de proteger,
promover e recuperar a saúde
D) O Princípio da Equidade corresponde a assegurar
ações e serviços de todos os níveis, sem barreiras,
discriminando positivamente os menos favorecidos
E) Regionalização e Hierarquização na são Princípios
do SUS

36. Considere a seguinte Definição: ―Conjunto formado por
todas as comunidades que vivem e interagem em determinada
região e pelos fatores abióticos que atuam sobre essas comunidades‖. O termo refere-se a qual das alternativas citadas
abaixo?
A) Biota
B) Biosfera
C) Nicho

37. Analise as seguintes áreas geográficas descritas abaixo:
-

34. Considere o seguinte esquema abaixo:

D) Habitat
E) Ecossistema

Maciço de Baturité (Ceará)
Chapada do Araripe (Ceará, Piauí e Pernembuco)
Planalto Central (Distrito Federal)
Chapada dos Veadeiros
Serra da Mantiqueira (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo)
Fernando de Noronha (Pernambuco)
Rota do Sol (Rio Grande do Sul)
Bacia do Rio Paraíba do Sul (São Paulo)
Várzea do Tietê (São Paulo)
Serra da Cantareira (São Paulo)

Todas estas áreas citadas têm uma característica em comum.
Qual?

(Fonte: pauloferraz.com.br)

Podemos afirmar que a representação esquemática acima trata
do:
A)
B)
C)
D)
E)

Ciclo da Água
Ciclo do Carbono
Poluição Atmosférica
Poluição Sonora
Ciclo Evolutivo Ambiental

35. Considere a representação esquemática abaixo:

A) Todas são Áreas de Proteção Ambiental
B) Todas fazem parte de uma mesma região geográfica
C) Todas possuem o mesmo tipo de Clima e Vegetação,
e por isso constituem-se em biomas que necessitam
de especial atenção no que se refere ao aspecto ecológico
D) Todas estão sob sério risco de devastação, hoje contendo apenas uma pequena fração de sua área natural
E) Constituem-se todas em áreas desertificadas
38. A Lei Federal de nº 11.350, de 05 de Outubro de 2006,
trata de assuntos relacionados a que profissionais específicos?
A) Agentes Sanitários
B) Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de
Combate a Endemias (ACE)
C) Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Sanitários
D) Agentes Sanitários e Agentes de Combate a Endemias
E) Agentes Sanitários e outras Categorias correlatas
desde que desempenhando suas atividades associados aos Programas de Saúde da Família PSF)
39. O Artigo da Constituição Federal de 1988 que designa a
Saúde como um tema de atenção especial por parte do Estado
é o de nº:
A) 196
B) 197

(Fonte: caroldaemon.blogspot.com)

A figura acima representa:
A)
B)
C)
D)
E)

Ciclo do Carbono
Poluição Ambiental
Saneamento Básico
Vigilância em Saúde
Vigilância Epidemiológica
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C) 198
D) 199

E) 200

40. O Ministério da Saúde em 1998 passou a utilizar um
Sistema Unificado para coleta de informações básicas de
saúde em substituição ao Sistema de Informação do programa
de Agentes Comunitários de Saúde, desenvolvido como um
instrumento gerencial dos sistemas locais de saúde e incorporando em sua formulação conceitos como Território, problema e responsabilidade sanitária. Este sistema é o (a):
A) Ficha A
B) Ficha B
C) DATASUS

D) SINDACTA
E) SIAB
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