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06. Assinale a opção em que os vocábulos sublinhados no texto
correspondem à mesma regra de acentuação.
a) rápida e comércio.
b) políticos e invisível.
c) ânsia e apreciá-los.
d) indivíduos e obsolescência.

LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de números 01 a 06 referem-se ao texto que segue.
O CONSUMO ALIENADO
O problema da sociedade de consumo é que as necessidades
são artificialmente estimuladas, sobretudo pelos meios de
comunicação de massa, levando os indivíduos a consumirem de
maneira alienada.
Multiplicam-se, de maneira intensa e rápida, as ofertas de
possibilidades de consumo e a única coisa a que não se tem escolha é
não consumir!
Os centros de compras se transformam em “catedrais do
consumo”, verdadeiros templos cujo apelo ao novo torna tudo
descartável e rapidamente obsoleto.
Vendem-se coisas, serviços, ideias. Basta ver como em
tempos de eleição é “vendida” a imagem de certos políticos...
A estimulação artificial das necessidades provoca aberrações
do consumo: montamos uma sala completa de som, sem gostar de
música; compramos biblioteca “a metro”, deixando volumes “virgens”
nas estantes; adquirimos quadros famosos, sem saber apreciá-los (ou
para mantê-los no cofre). A obsolescência dos objetos, rapidamente
postos “fora de moda”, exerce uma tirania invisível, obrigando as
pessoas a comprarem a televisão nova, o refrigerador ou o carro
porque o design se tornou antiquado ou porque uma nova engenhoca se
mostrou indispensável.
E, quando bebemos Coca-Cola porque “É emoção pra valer!”,
bebemos o slogan, o costume norte-americano, imitamos os jovens
cheios de vida e alegria. Com nosso paladar é que menos bebemos...
Como o consumo alienado não é um meio, mas um fim em si,
torna-se um poço sem fundo, desejo nunca satisfeito, um sempre querer
mais. A ânsia do consumo perde toda relação com as necessidades
reais do homem, o que faz com que as pessoas gastem sempre mais do
que têm. O próprio comércio facilita tudo isso com as prestações,
cartões de crédito, liquidações e ofertas de ocasião, “dia das mães” (...)
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda & MARTINS, Maria Helena Pires.
Filosofando: introdução à filosofia. 2 ed. São Paulo: Moderna, 1993.
01. O significado de “obsoleto” no texto pode ser substituído por
qualquer uma das alternativas, exceto a:
a) antiquado.
b) arcaico.
c) atrasado.
d) moderno.
02. Conforme o texto lido, pode-se afirmar que:
a) as pessoas são mais induzidas à compra por necessidade
que por desejo.
b) o alto consumo pode gerar sérios prejuízos ao consumidor e
comércio.
c) a maioria das pessoas acaba se endividando por causa
consumismo alienado.
d) os meios de comunicação de massa não têm o poder
influenciar as pessoas a consumirem excessivamente.
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03. “Multiplicam-se, de maneira intensa e rápida, as ofertas de
possibilidades de consumo e a única coisa a que não se tem
escolha é não consumir!”
Assinale a opção em que o “se” funciona como partícula
apassivadora tal qual o excerto acima.
a) “Esteja-se Deus no seu céu, que nós estamos cá na terra.”
b) “Os abusos, como os dentes, nunca se arrancam sem dores.”
c) “Às vezes, para se ser herói, só é preciso uma boa causa.”
d) “Se inconstante te amei, que não faria eu fiel?”
04. Observe os vocábulos destacados no texto acima e assinale o item
em que a palavra não está corretamente classificada quanto ao seu
processo de formação:
a) artificialmente _ derivação sufixal
b) consumo _ derivação regressiva
c) televisão _ composição por justaposição
d) indispensável _ derivação prefixal e sufixal
05. A frase: “A obsolescência dos objetos, rapidamente postos “fora de
moda”, exerce uma tirania invisível, obrigando as pessoas a
comprarem a televisão nova (...) porque o design se tornou
antiquado (...)” estabelece uma relação de:
a) causa
b) explicação
c) finalidade
d) concessão

MATEMÁTICA
07. Sendo 𝑋 = −1,1 e 𝑌 = 0,5 , 𝑋 − 𝑌 será.
a)
−1,0
b)
−1,0
c)
−1,0
d)
−1,5
08. Dadas às proposições seguintes
I.
II.
III.

𝑓: ℝ ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 = 2𝑥 − 1
𝑓: ℝ ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 = 𝑥 3
𝑓: −1, 0, 1, 2 ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 = 𝑥 2 − 4

Podemos afirmar que:
a) Apenas I é sobrejetora
b) Apenas II é sobrejetora
c) Apenas III é sobrejetora
d) I e II são sobrejetoras
09. Um feirante comprou 50 melancias por R$ 200,00. Caso ele venda
20 melancias com lucro de 30%, 25 com lucro de 10% e 5 pelo
preço de custo, quanto por cento de lucro ele obteve na venda de
todas as melancias.
a) 13%
b) 15%
c) 17%
d) 19%
10. Para que um capital dobre no sistema de juros simples, à taxa de
4% ao mês, será necessário quantos meses?
a) 25 meses
b) 50 meses
c) 15 meses
d) 20 meses
11. A função inversa para 𝑓 𝑥 = 2 − 6𝑥 é equivalente a:
6
a) 𝑓 −1 𝑥 =
2−𝑥
2−𝑥

b)

𝑓 −1 𝑥 = −

c)

𝑓 −1 𝑥 =

d)

𝑓 −1 𝑥 =

2−𝑥

6

6
−𝑥
6

12. Uma empresa de laticínios deseja lançar no mercado um novo
produto, que terá o formato de um prisma reto, cuja a base é um
triangulo equilátero de lado de 2cm. Sabendo que a área lateral é de
3 cm² o volume do novo produto será de:
a) 3 cm³
b) 5 cm³
c) 8 cm³
d) 1 l

POLÍTICAS DE SAÚDE
13. No âmbito do SUS, há três princípios fundamentais a serem
considerados em relação à organização da “Atenção à Saúde”.
Marque a alternativa correta.
a) Regionalização, universalidade, integralidade;
b) Universalidade, Integralidade, equidade;
c) Descentralização, Regionalização, equidade;
d) Universalidade, Descentralização, integralidade.
14. Qual lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências.
a) Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990
b) Lei nº 8.689 de 27 de Julho de 1993
c) Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990
d) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
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15. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca colocar em
prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde,
produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. A PNH da
Atenção e Gestão do SUS tem como propósitos:
I. Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os
princípios e as diretrizes da humanização;
II. Desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento
das práticas de gestão e de atenção;
III. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de
apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção e de
gestão;
IV. Implementar processos de descentralização e reorganização,
avaliando saberes gerados no SUS e experiências coletivas.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I;
b) Apenas III e IV;
c) II,III e IV;
d) I, II e III.
16. O processo constituinte conformou–se em um espaço democrático
de negociação constante, desenvolvido ao longo das suas diversas
etapas, em que um núcleo de congressistas progressistas
desempenhou papel relevante, apoiado por intelectuais do
movimento da reforma sanitária. O texto final negociado incorporou
as grandes demandas do movimento sanitário. Julgue as afirmativas
sobre este tema e responda:
I. A saúde entendida amplamente como resultado de políticas
econômicas e sociais;
II. A saúde como proteção de direitos individuais (previdência) à
proteção de direitos coletivos;
III. A relevância pública das ações e serviços de saúde; e a
criação de um sistema único de saúde, organizado pelos
princípios da descentralização, do atendimento integral e da
participação da comunidade.
IV. A saúde como direito do Estado e dever de todos os cidadãos.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I;
b) Apenas I e III;
c) I,III e IV;
d) I,II e IV.
17. Segundo o artigo 9° de lei 8.080 A direção do Sistema Único de
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo
pelos seguintes órgãos.
Analise as afirmativas e responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso
( ) No âmbito da União, pelo Governo Estadual;
( ) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente;
( ) No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de
Saúde ou órgão equivalente.
( ) No âmbito Distrito do Federal, pelo Ministério da Saúde;
A sequência correta é:
a) F V F V
b) V F V F
c) F V V F
d) V F F V
18. A Organização Mundial da Saúde define Sistema de Informação em
Saúde-SIS como um mecanismo de coleta, processamento, análise
e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar,
operar e avaliar os serviços de saúde. o SIS é composto por
diferentes Sub-sistemas, que produzem uma enorme quantidade de
dados referentes à atividades setoriais em saúde, gerando grandes
bancos de dados nacionais.
Analise as afirmativas e responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso
( ) SIM, Contém informações sobre óbitos e óbitos fetais.
( ) SINAN, Contém informações sobre as características dos
nascidos vivos, das mães, da gestação e do parto.
( ) SIA, Contém informações que agilizam os procedimentos
de pagamento dos serviços produzidos e permitem analisar
o perfil da oferta de serviços ambulatoriais.
( ) SISVAN, Visa o controle de algumas doenças e agravos de
notificação compulsória com base em informações sobre o
número de casos segundo semanas epidemiológicas.
A sequência correta é:
a) F V F V
b) F F V V
c) V F V F
d) V V F V
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CONHECIMENTOS GERAIS - ÁGUA BRANCA
19. Em se tratando de indicadores urbanos, qual o percentual de
cobertura de energia elétrica na cidade de Água Branca?
a) 100%.
b) 96%.
c) 87%.
d) 80%.
20. Qual a média térmica anual da cidade de Água Branca?
a) 25, 5º C.
b) 22,8º C.
c) 23,7º C.
d) 24,9º C.
21. Qual a área do município de Água Branca, de acordo com o IBGE?
a) 454,622 km2.
b) 454,602 km2.
c) 445,622 km2.
d) 454,602 km2.
22. De acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal, para ser
secretário municipal é necessário ter a idade mínima de:
a) 18 anos.
b) 20 anos.
c) 21 anos.
d) 25 anos.
23. Sobre Água Branca, assinale a alternativa CORRETA.
a) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao sul com
Mata Grande, ao norte com Delmiro Gouveia, a oeste com
Inhapi e Olho D’água do Casado e a leste com Pariconha e
Pernambuco.
b) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao norte
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a oeste com
Inhapi e Olho D’água do Casado e a leste com Pariconha e
Pernambuco.
c) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao leste
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a norte com
Inhapi e Olho D’água do Casado e a oeste com Pariconha e
Pernambuco.
d) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao norte
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a leste com
Inhapi e Olho D’água do Casado e a oeste com Pariconha e
Pernambuco.
24. Segundo a Lei Orgânica Municipal, é vedado ao vereador, desde a
expedição do diploma:
a) Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado,
inclusive os demissíveis ad nutum, em pessoas jurídicas de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista ou empresa concessionária de serviço público.
b) Patrocinar causa em que seja interessada pessoas jurídicas de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista ou empresa concessionária de serviço público.
c) Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
d) Ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que gozem
de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito
público, ou nela exercer função remunerada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
25. O artigo 198 da Constituição Federal foi regulamentado pela Lei nº
8.080, que é conhecida como Lei Orgânica de Saúde ou Lei do
Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de:
a) 1985
b) 1989
c) 1990
d) 1992
26. A lei 8.080 estabelece como deve funcionar o sistema de saúde em
todo o território nacional e define quem é o gestor em cada esfera
de governo. Marque a alternativa Incorreta.
a) No município, o Secretário Municipal de Saúde.
b) No âmbito nacional, Secretário nacional de Saúde.
c) No Distrito Federal/DF, o Secretário de Saúde do DF
d) No estadual, o Secretário Estadual de Saúde
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27. Que princípio diz que, o SUS deve disponibilizar serviços que
promovam a justiça social, que canalizem maior atenção aos que
mais necessitam, diferenciando as necessidades de cada um?
a) Equidade
b) Regionalização
c) Integralidade
d) Universalidade

34. A Sifilis é uma doença infecto contagiosa sistêmica, de evolução
crônica. Sua transmissão é adquirida sexualmente. A Sífilis é
também conhecida como:
a) Cancro mole;
b) Cancro duro
c) Vaginose Bacteriana
d) Granuloma inguinal

28. A Atenção Primária à Saúde (APS), também conhecida no Brasil
como Atenção Básica (AB), da qual a Estratégia Saúde da Família é
a expressão que ganha corpo no Brasil, é caracterizada:
a) Pelas ações e serviços de saúde, pelo princípio da
humanização, crença, cultura, preferência política, etnia, raça,
orientação sexual.
b) Por desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre
as equipes e a população adstrita garantindo a continuidade das
ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
c) Por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação e a manutenção da saúde.
d) Pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de promoção e
proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.

35. No pré-natal, é necessário manter atualizado o esquema de
vacinação da gestante, contra:
a) Rubéola
b) Dengue;
c) Sarampo;
d) Tétano.

29. São atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS). Marque V
para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):
( ) Realizar o cadastramento das famílias;
( ) Promover atividades de incentivo ao aleitamento materno
exclusivo;
( ) Realizar atividades de educação em saúde bucal na família,
com ênfase no grupo infantil;
( ) Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, etc;
A sequência correta é:
a) V-F-V- F
b) F-V- F- F
c) V-V-V- F
d) F-V- F- V
30. A etapa inicial do trabalho do ACS é o cadastramento das famílias
de sua microárea no seu território de atuação. Cada agente
comunitário de saúde é responsável por uma população de:
a) 450 a 750 pessoas;
b) 750 a 800 pessoas;
c) 250 a 450 pessoas;
d) 650 a 750 famílias.
31. O Ministério da Saúde definiu a Saúde da Família como a estratégia
prioritária para a organização e fortalecimento da Atenção Primária
no País. Por meio dessa estratégia, a atenção à saúde é feita por
uma equipe composta por profissionais de diferentes categorias
(multidisciplinar). A equipe é composta, minimamente por:
a) Um médico, um odontólogo, um auxiliar de enfermagem e um
enfermeiro.
b) Um Médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um
técnico de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários
de saúde;
c) Um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou
técnico de enfermagem, e de quatro a seis agentes comunitários
de saúde;
d) Um médico, um psicólogo, um dentista, um THD, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e dois agentes
comunitários de Saúde.

36. A vacina Tríplice bacteriana é constituída de antígenos protetores
contra:
a) Tétano, Tuberculose e Rubéola;
b) Hepatite B, Coqueluche e Caxumba;
c) Sarampo, Caxumba e Rubéola;
d) Difteria, Tétano e Coqueluche.
37. Qual a vacina utilizada na prevenção de tuberculose?
a) Tetra valente
b) Pólio
c) BCG
d) Tríplice bacteriana
38. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um
vírus da família dos:
a) Flavilidae;
b) Retroviridae;
c) Aspergillus sp;
d) Clostridium SP
39. O Aleitamento Materno (AM) traz inúmeros benefícios ao bebê; são
eles exceto:
a) Fortalecimento do vínculo afetivo entre a mãe e o filho;
b) Imuniza ativamente a criança contra todos os vírus e bactérias;
c) Redução da ocorrência de diarreia/desidratação;
d) Redução na ocorrência de infecções respiratórias.
40. O diabetes mellitus (DM) é um grupo de distúrbios do metabolismo
que apresentam em comum à hiperglicemia. Sua a avaliação é feita
por meio da glicemia de jejum que é recomendada para todas as
pessoas com mais de 45 anos. Antes dessa faixa etária, há
indicação de dosar a glicose sempre que existir algum fator de risco
para o desenvolvimento do DM2. São fatores de risco para diabetes
mellitus tipo 2, EXCETO:
a) Sedentarismo
b) História positiva de diabetes em parente de primeiro grau.
c) História de doença cardiovascular.
d) Hipotensão arterial

32. Como diferenciar a hanseníase de outras doenças dermatológicas?
Marque a correta:
a) Através do aspecto das lesões
b) Por apresentar lesões com alterações de sensibilidade;
c) Através das quantidades de lesões
d) Por apresentar mancha em todo o corpo.
33. As doenças sexualmente transmissíveis (DST), conhecidas por
doenças venéreas, são transmitidas essencialmente pelo contato
direto, mantido através de relações sexuais. São doenças
sexualmente transmissíveis, exceto:
a) Hepatite B;
b) Candidíase;
c) Clamydia;
d) Parotidite.
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