0 055400 003625

Município de São Gonçalo do Rio
Abaixo/MG
PROCESSO SELETIVO
Nº 001/2014

Agente Comunitário de Saúde - ESF

Manhã
Organizadora:

PROCESSO SELETIVO – MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF
Texto
Qual o limite do humor?
Fazer rir é uma arte e como em toda arte há bons artistas e maus artistas. Há bons músicos e maus músicos, há
bons pintores e maus pintores, há bons humoristas e maus humoristas. O estranho é que, mesmo assim, quando
publicam uma música de mau gosto, que transforma a mulher em objeto sexual, por exemplo, não se fala em proibi‐la,
retirá‐la de circulação; quando o artista elabora uma pintura obscena, que ofende os bons costumes, às vezes vira
vanguardista, transgressor, e faz sucesso. O humorista, por outro lado, é o alvo da vez.
Talvez porque haja exageros. No pretexto de fazer humor, piadistas chegam a extravasar essa esfera e atingir a
dignidade, a reputação e a imagem alheia, causando danos sociais muitas vezes irreparáveis.
Há um forte argumento que diz que a piada com base em diferenças físicas, de sexo, de orientação sexual e
congêneres reflete o preconceito das elites e das maiorias em desfavor dos oprimidos. Será? Sei que um erro não
justifica outro, mas é fato que o humor sempre foi assim e, até pouquíssimo tempo atrás, ninguém processava
humoristas por piadas de mau gosto. “Os Trapalhões” era recheado de piadas infames e racistas por meio do Mussum e
contra os calvos tendo como alvo Zacarias. E Renato Aragão é, até hoje, embaixador da ONU. O acesso à justiça e a luta
por direitos representa um enorme avanço social que o Brasil conseguiu nos últimos anos, mas algo mudou de lá para cá
na sociedade em si?
Instigado o debate, deixo minha contribuição: penso que o limite do humor é a individualidade. Não se pode
tolher o humorista de fazer graça com diferenças genéricas, atribuíveis a pessoas indeterminadas. Há abuso a ser
coibido, contudo, a partir do momento em que o comediante aponta especificamente o “Fulano de Tal” e, com base
em uma característica que lhe é própria, tira sarro, diminui, ridiculariza aquela pessoa determinada. Aí cabe ao Poder
Judiciário impor as sanções cabíveis para desincentivar condutas desse jaez. De resto, que se permita o humor para
alegrar nossas vidas.
(SUBI, Henrique. Disponível em: http://www.estudeatualidades.com.br/2013/11/qual‐o‐limite‐do‐humor/. Acesso em: 05/12/2014. Adaptado.)

01
Segundo o texto, assinale a afirmativa correta.
A) Fazer rir não se trata de uma arte.
B) O limite do humor é vanguardista.
C) No humor, não há abuso a ser coibido.
D) Deve‐se permitir o humor a fim de alegrar nossas vidas.

02
De acordo com as ideias do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Há bons artistas e maus artistas.
( ) Há um forte argumento que diz que a piada com base em diferenças físicas reflete o preconceito das elites e das
maiorias em desfavor dos oprimidos.
( ) “Os Trapalhões” era recheado de piadas infames e racistas.
A sequência está correta em
A) V, V, V.
B) F, V, F.
C) V, F, V.
D) V, V, F.

03
Em “Aí cabe ao Poder Judiciário impor as sanções cabíveis para desincentivar condutas desse jaez.” (4º§), a palavra
destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por
A) tipo.
B) humor.
C) objeto.
D) exemplo.

04
Assinale a afirmativa, transcrita do texto, que expressa circunstância de dúvida.
A) “Talvez porque haja exageros.” (2º§)
B) “Instigado o debate, deixo minha contribuição...” (4º§)
C) “E Renato Aragão é, até hoje, embaixador da ONU.” (3º§)
D) “De resto, que se permita o humor para alegrar nossas vidas.” (4º§)
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De acordo com o contexto textual, afirma‐se que o autor expressou sua opinião em relação ao limite do humor em:
A) “Talvez porque haja exageros.” (2º§)
B) “O humorista, por outro lado, é o alvo da vez.” (1º§)
C) “Há bons músicos e maus músicos, há bons pintores e maus pintores, há bons humoristas e maus humoristas.” (1º§)
D) “Não se pode tolher o humorista de fazer graça com diferenças genéricas, atribuíveis a pessoas indeterminadas.” (4º§)

06
No trecho “... quando o artista elabora uma pintura obscena, que ofende os bons costumes, às vezes vira vanguardista,
transgressor, e faz sucesso. O humorista, por outro lado, é o alvo da vez.” (1º§), o termo destacado expressa ideia de
A) soma.
B) tempo.
C) escolha.
D) finalidade.

07
Em “O acesso à justiça e a luta por direitos representa um enorme avanço social que o Brasil conseguiu nos últimos
anos, mas algo mudou de lá para cá na sociedade em si?” (3º§), o ponto de interrogação ( ? ) foi utilizado para
A) exprimir espanto.
C) indicar continuação de um fato.
B) finalizar frase imperativa.
D) realizar pergunta, questionamento.

08
São palavras, transcritas do texto, que apresentam dígrafos, EXCETO:
A) Erro.
B) Brasil.
C) Mulher.

D) Chegam.

09
Em relação à classe de palavras, assinale a alternativa que apresenta a relação INCORRETA.
A) “E Renato Aragão é, até hoje, embaixador da ONU.” (3º§) – conjunção
B) “... penso que o limite do humor é a individualidade.” (4º§) – substantivo
C) “De resto, que se permita o humor para alegrar nossas vidas.” (4º§) – pronome
D) “Fazer rir é uma arte e como em toda arte há bons artistas e maus artistas.” (1º§) – adjetivo
Leia a tirinha a seguir.

(Disponível em: http://www.culturamix.com/humor/tirinhas/tirinhas‐mafalda.)

10
Nos trechos “Deus ajuda quem cedo madruga.” e “Amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer!”, as expressões
destacadas exprimem circunstância de
A) modo.
B) lugar.
C) tempo.
D) negação.

RACIOCÍNIO LÓGICO
11
Seja a sequência numérica a seguir: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, ..., 49, 50, 50.
Quantos termos tem essa sequência?
A) 70.
B) 72.
C) 73.
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A área de um triângulo retângulo é igual a 6 cm2. Se um dos catetos mede 3 cm, qual é a medida do outro cateto?
A) 2 cm.
B) 3 cm.
C) 4 cm.
D) 5 cm.

13
A razão entre a idade de João e José é igual à razão entre seus pesos. Sabe‐se que João tem 16 anos, José tem 20 anos
e o peso de João é 60 kg, então o peso de José é igual a
A) 66 kg.
B) 70 kg.
C) 72 kg.
D) 75 kg.

14
Uma rua tem 95 casas das quais 60% têm varanda e destas um terço não tem campainha. Quantas casas dessa rua
têm varanda e campainha?
A) 34.
B) 36.
C) 38.
D) 42.

15
Qual das palavras DIFERE das demais do grupo?
A) Forte.
B) Robusto.

C) Franzino.

D) Enérgico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16
“Inflamação localizada na gengiva devido ao surgimento dos primeiros dentes de leite.” Trata‐se de
A) candidíase bucal.
C) gengivite de erupção.
B) língua geográfica.
D) hematoma de erupção.

17
A atividade sexual sem a utilização de preservativos torna os adolescentes e jovens mais expostos às doenças
sexualmente transmissíveis. São sinais e queixas que indicam o surgimento de DSTs em jovens, EXCETO:
A) Verrugas e feridas.
C) Dor no baixo ventre.
B) Corrimento vaginal.
D) Vômito e fraqueza intensa.

18
A dengue é uma doença infecciosa aguda transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Em relação ao ciclo de
vida do mosquito, assinale a afirmativa correta.
A) O mosquito possui três fases: ovo, larva e adulto.
B) O mosquito adulto vive, em média, de 50 a 60 dias.
C) A fêmea põe ovos de duas a três vezes durante sua vida.
D) O mosquito possui quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto.

19
Ao vacinar, a pessoa produz anticorpos contra determinada doença, adquirindo maior proteção ao seu corpo. Qual é
a vacina utilizada para evitar o sarampo?
A) Tríplice viral.
C) Tetravalente (DTP + Hib).
B) Tríplice bacteriana.
D) Oral de rotavírus humano.

20
Relacione adequadamente as colunas a seguir.
( ) Doença parasitária que, inicialmente, pode ser assintomática.
1. Tracoma.
( ) Doença infecciosa causada por protozoário.
2. Malária.
( ) Inflamação nos olhos provocada por bactéria.
3. Esquistossomose.
( ) Doença que acomete, principalmente, o sistema respiratório.
4. Coqueluche.
A sequência está correta em
A) 2, 1, 4, 3.
B) 1, 3, 2, 4.
C) 3, 2, 1, 4.
D) 4, 2, 3, 1.
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A Caderneta de Saúde da Criança é um documento que contém as seguintes instruções, EXCETO:
A) Calendário vacinal.
B) Gráficos de crescimento da criança.
C) Dados de identificação e nascimento das crianças.
D) Índice de Massa Corpórea (IMC) após 11 anos de idade.

22
Em relação às ações do agente comunitário de saúde (ACS) diante dos problemas nutricionais, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Estimular a participação comunitária para ações que visem a melhoria dos hábitos alimentares.
( ) Orientar para o uso em pequenas quantidades de óleo vegetal quando cozinhar (canola, girassol, milho, algodão e
soja), sem exagerar nas quantidades.
( ) A quantidade de sal utilizada deve ser de, no mínimo, duas colheres de chá rasa por pessoa, distribuídas em todas
as refeições do dia.
( ) O sal usado na ração de animais, principalmente na zona rural, pode ser utilizado para consumo humano,
substituindo o sal iodado.
A sequência está correta em
A) F, F, V, V.
B) V, V, F, F.
C) F, V, F, V.
D) V, F, F, V.

23
O infarto é caracterizado pela morte de uma parte do tecido do coração. São sintomas do infarto, EXCETO:
A) Ansiedade, agitação e sensação de morte iminente.
B) Dor intensa na região torácica que irradia para os braços.
C) Ardor no peito, seguido de azia, associado à ingestão de alimentos.
D) Dor fixa no peito, que pode variar de fraca a muito forte, ou sensação de compressão no peito que geralmente dura
cerca de 30 minutos.

24
“Doença caracterizada por quadro de paralisia flácida, de início súbito. Acomete, em geral, os membros inferiores, de
forma assimétrica, tendo como principal característica a flacidez muscular.” Trata‐se de
A) rubéola.
B) sarampo.
C) hanseníase.
D) poliomielite.

25
O agente comunitário de saúde (ACS) deve estar sempre atualizado quanto às informações de saúde do trabalhador.
Em relação à saúde do trabalhador, o ACS deverá notificar à equipe de saúde os seguintes trabalhadores, EXCETO:
A) Acidentados.
C) Adoentados pelo trabalho.
B) Em situação de risco.
D) Que estão no seguro‐desemprego.

CONHECIMENTOS GERAIS
26
Sobre as fontes de energia e o seu contexto histórico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Com o advento das Revoluções Industriais, juntamente com a intensificação do processo de urbanização, a
utilização das fontes energéticas obteve um aumento extraordinário.
( ) A energia nuclear de origem renovável é o motivo de várias manifestações contra o seu uso, pois pode haver a
liberação de material radioativo, em casos de acidentes em uma usina nuclear, como os que ocorreram em
Chernobyl (Ucrânia) e em Fukushima (Japão).
( ) Diante desse cenário mundial, o consumo de energia aumentou de forma significativa, fato que tem gerado
grandes problemas socioambientais.
A sequência está correta em
A) F, V, F.
B) V, F, V.
C) F, F, V.
D) F, F, F.
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Sobre as características do modelo capitalista e seus antecedentes históricos, analise as afirmativas.
I. Antes do capitalismo, o sistema predominante era o Feudalismo, cuja riqueza vinha da exploração de terras e
também do trabalho dos servos.
II. O lucro é um dos principais objetivos do modelo capitalista provenientes do resultado da acumulação de capital.
III. A economia planificada e controlada pelo Estado, que realiza o controle de todos os segmentos da economia, é
responsável por regular a produção e o estoque, o valor do salário, o controle dos preços etc.
Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) II.
C) III.
D) I e III.

28
O início da década de 90 foi marcado por diversas mudanças no campo político, econômico, científico e social, tanto
no Brasil quanto no mundo. Foram fatos relevantes ocorridos na década de 90 no Brasil e no mundo, EXCETO:
A) Nelson Mandela torna‐se o primeiro Presidente negro da África do Sul.
B) Tem início o Plano Real, criado para diminuir e controlar a inflação no Brasil.
C) É realizado o primeiro processo de clonagem de um mamífero (ovelha Dolly).
D) Ocorre o atentado terrorista às torres gêmeas em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

29
“Por definição, ____________________ é o nome dado a um modelo de organização econômica em que se destacam
quatro aspectos principais: latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e produção voltada para o mercado externo.
Durante o período colonial brasileiro, este foi o modelo adotado em larga escala, sendo a cana de açúcar o principal
produto cultivado até meados do século XVIII.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) plantation
B) escravidão
C) monarquia
D) agronegócio

30
O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão
(luz) contra o antigo regime (trevas) e pregava maior liberdade econômica e política. Os iluministas defendiam a criação
de escolas para que o povo fosse educado e a liberdade religiosa. Para divulgar o conhecimento, os iluministas idealiza‐
ram e concretizaram a ideia da Enciclopédia (impressa entre 1751 e 1780), uma obra composta por 35 volumes, na qual
estava resumido todo o conhecimento existente até então. Foram nomes de pensadores iluministas europeus desse
período, EXCETO:
A) Voltaire.
B) Rousseau.
C) John Locke.
D) Albert Einstein.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular
desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha. Leia‐o atentamente.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única
resposta correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Processo Seletivo Simplificado Público e, caso se
negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e
pelo Coordenador da Unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 01
(um) dia útil, a partir do dia subsequente ao de cada divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link
correlato ao Processo Seletivo Simplificado Público no site www.idecan.org.br.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN,
conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo Simplificado
Público.

