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HISTÓRIA DE GOIANA

    

     

Em 1972 foi eleito prefeito de Goiana um político que reunia o
apoio de grupos muitas vezes excluídos da política, e cujo
mandato acabou sendo cassado. O Slogan deste político era
A)
B)
C)
D)
E)

“50 anos em 5”.
“Brasil: ame-o ou deixe-o”.
“Diretas já!”.
“O tostão contra o milhão”.
“Pra frente Brasil!”.

No final do século XVIII e início do século XIX, surgiram
vários grupos e associações que procuravam promover as
ideias liberais. Neste contexto, o Areópago de Itambé era
formado principalmente por
A)
B)
C)
D)
E)

     

artistas.
comerciantes.
ex-escravos.
militares.
sacerdotes.

Na última década, Goiana foi escolhida para receber um
importante polo industrial devido à qualidade de sua água e à
facilidade de transporte da região. Este importante polo é
formado por indústrias
A)
B)
C)
D)
E)

alimentícias.
automotivas.
farmacêuticas.
navais.
petroleiras.

     
A história de Goiana envolveu grandes mudanças geográficas
e políticas. Antes de integrar Pernambuco, Goiana fazia parte
de
A)
B)
C)
D)
E)

Alagoas.
Bahia.
Itamaracá.
Paraíba.
Rio Grande do Norte.

    



No século XVII, as mulheres de Tejucupapo ficaram
conhecidas como heroínas devido a sua atuação
A)
B)
C)
D)
E)

na expulsão dos holandeses.
na Guerra dos Mascates.
na luta contra os índios
na luta pela independência
na reivindicação de direitos iguais.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1

Tire a gravata
E ajude a evitar o aquecimento global
Quando os termômetros ameaçam apontar altas temperaturas, os
japoneses não esquentam a cabeça. Tiram o terno e a gravata,
botam camisa e bermuda e vão direto para... o escritório. Isso
mesmo. Desde o ano passado, o governo do país organiza a
campanha Cool Biz para incentivar homens e mulheres de
negócios a trocar o vestuário formal por peças mais leves e frescas
durante o verão. A ideia vem de uma constatação óbvia e por isso
mesmo genial: se as pessoas vestem roupas mais leves, sentem
menos calor (a sensação térmica de um homem sem gravata pode
ser de até dois graus a menos) e não precisam abusar do
ar-condicionado. A recomendação é manter o aparelho a 28 graus
Celsius – o que diminui a incidência de gás carbônico e ajuda a
prevenir o aquecimento global. Ou seja: todo mundo se livra do
sufoco. De junho a agosto de 2005, deixou-se se despejar no ar
uma quantidade de CO2 equivalente à emitida por
aproximadamente um milhão de lares durante um mês. Os
japoneses também respiraram aliviados ao saber que se vestir
confortavelmente não significa sair da linha. O governo nipônico
correu atrás do apoio de marcas de roupas que lançaram coleções
especiais para a campanha. Teve até desfile com representantes
políticos de diversos países da Ásia posando como modelos. Este
ano, a moda pegou na Coreia do Sul e na Inglaterra, onde os
governos fizeram correr o mote. Agora que o verão dá as caras por
aqui, que tal arregaçar as mangas? É pelo bem do planeta.
Priscilla Santos
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No que diz respeito ao texto, pode-se afirmar que:
A) A intenção do autor é informar acerca da última moda no
Japão.
B) Medidas que envolvem mudança de hábitos em relação ao
vestuário diminuem a incidência de gás carbônico e
previne o aquecimento global.
C) O título “Tire a gravata” deve ser desconsiderado, pois
não tem nada a ver com o tema.
D) O tema central é a chegada do verão, por isso todos
arregaçam as mangas.
E) A principal informação é a corrida do governo nipônico
atrás do apoio de marcas de roupa.

     
O texto foi construído com o propósito de:
A) Convencer o leitor da importância do uso de roupas
confortáveis.
B) Instruir o leitor a não utilizar gravata.
C) Narrar fatos ocorridos no Japão.
D) Descrever costumes nipônicos.
E) Informar sobre açoes que ajudam a evitar o aquecimento
global.

     
Na construção “A ideia vem de uma constatação óbvia” os
termos negritados não poderiam ser substituídos sem causar
alteração por:
A)
B)
C)
D)
E)

Examinação clara.
Verificação indiscutível.
Examinação evidente
Percepção provável
Conferência evidente.

Caso flexionássemos em número todo o excerto , “... e não
precisam abusar do ar-condicionado” a flexão adequada seria:
A)
B)
C)
D)
E)

...e não precisam abusar dos ares-condicionados.
...e não precisam abusarem dos ares-condicionado.
... e não precisam abusar do ar-condicionados.
... e não precisam abusar do ares-condicionado
... e não precisam abusarem do ar-condicionado.

    
O uso dos dois-pontos no período, “Ou seja: todo mundo se
livra do sufoco.”, é justificado em virtude de ser uma:
A)
B)
C)
D)
E)

Citação
Enumeração
Sequenciação
Explicação
Condição

     
Pode-se perceber, no texto, a predominância do modo
indicativo porque...
A) As informações contidas no texto não são verídicas.
B) Existe a intenção de obrigar o leitor a desenvolver as
mesmas ações.
C) A pretensão é informar o leitor a respeito de ações
efetivas para redução dos problemas ambientais.
D) O principal objetivo é descrever a problemática do
aquecimento global.
E) O tema é abordado de forma hipotética.

     
“...se as pessoas vestem roupas mais leves”, as ideias contidas
nos termos grifados são, respectivamente:

     
“Quando os termômetros ameaçam apontar...”, o termo em
destaque não tem o mesmo valor semântico em:
A) ... o vestuário formal por peças mais leves e frescas
durante o verão.
B) Desde o ano passado, o governo do país organiza ...
C) Teve até desfile com representantes políticos de diversos
países...
D) De junho a agosto de 2005, deixou-se de despejar...
E) Este ano, a moda pegou...

A)
B)
C)
D)
E)

Comparação e modo.
Condição e intensidade.
Concessão e explicação.
Intensidade e oposição.
Modo e proporção..
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Quanto à concordância nominal, é incorreto afirmar:
A) “... ameaçam apontar altas temperaturas..”, o termo altas
concorda em gênero e número com o termo temperaturas,
pois é um determinante desse.
B) “Tiram o terno e a gravata”, ...o artigo é palavra variável,
por esta razão concorda em gênero e número com o termo
determinado.
C) “...vem de uma constatação óbvia..”; os termos funcionam
como determinantes de um nome, logo variam e
concordam com esse.
D) A substituição do termo diversos por bastantes em “ ...
representantes políticos de diversos países ...” é
pertinente, e deve ser mantida a mesma concordância.
E) “...mulheres de negócios a trocar o vestuário formal ...” se
o termo vestuário estivesse no plural, a palavra destacada
não sofreria alteração.

     
A justificativa correta, no que diz respeito à concordância
verbal, encontra-se no item.
A) “Quando os termômetros ameaçam apontar altas
temperaturas ..”, a concordância do verbo ameaçar é com
o sujeito altas temperaturas.
B) “A sensação térmica de um homem sem gravata pode ser
de até dois graus ...”; a concordância do verbo é feita
com o núcleo do sujeito que é o termo homem.
C) “...se as pessoas vestem roupas mais leves, sentem menos
calor...”; a concordância dos verbos vestir e sentir é
diferente, pois os verbos apresentam sujeitos distintos.
D) “...os japoneses não esquentam a cabeça. Tiram o terno e
a gravata, ...”; a concordância dos verbos esquentar e tirar
é feita com referência ao núcleo do sujeito japoneses.
E) “O governo nipônico correu atrás do apoio de marcas de
roupas, que lançaram coleções...”; a concordância dos
verbos correr e lançar é feita levando em consideração o
mesmo sujeito para os dois verbos.
.
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Em relação ao cumprimento dos princípios da Atenção Básica,
pela organização e execução das ações no município,
competem às Secretarias Municipais de Saúde todas as
alternativas abaixo, exceto
A) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de
Atenção Básica, dentro do seu território, incluindo as
unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela União.
B) Inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade
institucional, a estratégia do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde em sua rede de serviços.
C) Organizar o fluxo de usuários, visando à garantia das
referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da
Atenção Básica.
D) Alimentar as bases de dados nacionais com os dados
produzidos pelo sistema de saúde municipal, mantendo
atualizado o cadastro de profissionais, de serviços e de
estabelecimentos ambulatoriais, públicos e privados, sob
sua gestão.
E) Firmar, monitorar e avaliar os indicadores do Pacto da
Atenção Básica no seu território, divulgando anualmente
os resultados alcançados.

     

    
Em relação a acompanhamento da criança na Estratégia do
Saúde da Família, assinale a alternativa incorreta:
A) A Ficha C, do Sistema de Informação da Atenção Básica,
é uma cópia das informações pertinentes da Caderneta da
Criança, padronizada pelo Ministério da Saúde.
B) A Caderneta da Criança é produzida em dois modelos
distintos: um para a criança de sexo masculino e outro
para a criança de sexo feminino.
C) Toda família que tenha uma criança menor de dois anos
deve possuir a Caderneta da Criança, que servirá como
fonte de dados que serão coletados pelos ACS.
D) O ACS deverá transcrever para o seu cartão
sombra/cartão espelho os dados registrados na Caderneta
da Criança.
E) Caso a família não possua a Caderneta da Criança, o ACS
deverá preencher o cartão sombra com base nas
informações referidas e orientar a família a procurar a
unidade de saúde em que realizou as vacinas para
providenciar a segunda via.

De acordo com o Ministério da Saúde a Estratégia do Saúde
da Família deve contar com o trabalho de uma equipe
multiprofissional que deve ser composta, no mínimo, por:
A) Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, cirurgião
dentista, auxiliar de consultório dentário e agentes
comunitários de saúde.
B) Médico, enfermeiro, cirurgião dentista, técnico de
enfermagem e agentes comunitários de saúde.
C) Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico
de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.
D) Médico, enfermeiro e agentes comunitários de saúde.
E) Enfermeiro, Médico, dentista e Agentes Comunitários de
Saúde.

HO

Hierarquização.
Universalidade.
Equidade.
Integralidade.
Resolutividade.

A) Buscar apoio junto a outros profissionais quando não
souber responder a alguma pergunta.
B) Valorizar as questões culturais da comunidade,
integrando o saber popular e o conhecimento técnico.
C) Perguntar se pode ser recebido no momento da visita
domiciliar.
D) Ter boa capacidade de comunicação e usar linguagem
acessível, simples e precisa.
E) Ser firme de maneira que as pessoas entendam e sigam as
instruções preconizadas pelo Sistema Único de Saúde.

UN

A)
B)
C)
D)
E)

Em relação à conduta profissional do Agente Comunitário de
Saúde, assinale a alternativa incorreta:

RAS
C

Qual o princípio do Sistema Único de Saúde que garante ao
usuário ações de promoção, prevenção, tratamento e
reabilitação em todos os níveis de complexidade do sistema de
saúde?
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Para que o Agente Comunitário de Saúde desenvolva ações
que facilitem a integração entre as equipes de saúde e as
populações adscritas às Unidades Básicas de Saúde (UBS),
considerando as características e as finalidades do trabalho de
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais, são
necessárias todas as habilidades abaixo, exceto:
A) Implementar práticas de comunicação intersubjetiva e em
educação popular.
B) Orientar indivíduos, famílias e grupos sociais para a
utilização dos serviços de saúde e outros disponíveis nas
localidades ou no município.
C) Agendar atendimentos de saúde junto às UBS a partir do
trabalho junto aos domicílios, instituições sociais ou
entidades populares, considerando os fluxos e as ações
desenvolvidas no âmbito da atenção básica à saúde.
D) Registrar os acompanhamentos domiciliares no
prontuário de família, utilizado pelas UBS.
E) Sensibilizar familiares e seu grupo social para a
convivência com os indivíduos que necessitem de
cuidados especiais.

    
Em relação à Educação Popular em Saúde, analise as
afirmativas abaixo:
1. O trabalho em grupo reforça a ação educativa aos
indivíduos e é de responsabilidade de toda a Equipe de
Saúde da família.
2. É importante considerar o conhecimento e experiência
dos participantes permitindo a troca de ideias e
estimulando a pessoa a construir um processo decisório
autônomo.
3. O desenvolvimento de ações educativas em saúde pode
abranger muitos temas em atividades amplas e
complexas, o que significa que são ações difíceis de
serem desenvolvidas.
4. As ações educativas têm início nas visitas domiciliares,
mas podem ser realizadas em grupo, sendo desenvolvidas
nos serviços de saúde e nos diversos espaços sociais
existentes na comunidade.

Qual a atividade mais importante no processo de trabalho do
Agente Comunitário de Saúde?
A)
B)
C)
D)
E)

Visita domiciliar.
Cadastramento das famílias.
Participação das atividades em grupo.
Mapeamento da área.
Busca ativa dos faltosos à consulta.

     
“Políticas e programas que tentam principalmente reduzir,
para os usuários de drogas, suas famílias e comunidades, as
consequências negativas relacionadas à saúde, a aspectos
sociais e econômicos decorrentes de substâncias que alteram o
temperamento, sem necessariamente interromper o uso das
referidas drogas” é a definição de:
A)
B)
C)
D)
E)

Tratamento dos usuários.
Controle dos usuários.
Combate ao tráfico de drogas.
Redução do consumo de drogas.
Redução de danos.

    
Com base no Estatuto da Criança e Adolescente, marque V
para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) afirmativa(s)
falsa(s) abaixo:

(
(

(
(

) Considera criança a pessoa até doze anos de idade

incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito
anos de idade.
) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à
saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados
a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato
a permanência junto à mãe.
) A parturiente será atendida preferencialmente pelo
mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.
) Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão
proporcionar condições para a permanência em tempo
integral de um dos pais ou responsável, nos casos de
internação de criança ou adolescente.
) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente
comunicados ao Conselho Tutelar.

Estão corretas:

(

A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a sequência correta, de cima para baixo:

1, 2, 3 e 4.
Apenas 1, 2 e 4.
Apenas 2, 3 e 4.
Apenas 1, 2 e 3.
Apenas 1, 3 e 4.

A)
B)
C)
D)
E)

V, V, F, V, V.
F, V, F, V, F.
V, V, V, V, V.
F, F, V, F, F.
V, F, V, F, F.

Página 6/7
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Prefeitura Municipal de Goiana
Concurso Público – 2010
Tipo 1

Cargo: Agente Comunitário de Saúde / Nível Fundamental

     

     

Em relação ao Estatuto do Idoso, assinale a alternativa
incorreta:

Em relação à Ficha A do SIAB, assinale a alternativa
incorreta:

A) É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas
com idade igual ou superior a 65 anos.
B) Dá prioridade ao atendimento do idoso por sua própria
família, em detrimento do atendimento asilar.
C) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos
contra idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos
profissionais de saúde a autoridade policial, Ministério
Público e/ou Conselhos do Idoso.
D) Assegura ao idoso internado ou em observação o direito a
acompanhante.
E) Assegura o direito do idoso de optar pelo tratamento de
saúde que lhe for reputado mais favorável, caso esteja no
domínio de suas faculdades mentais.

A) É preenchida nas primeiras visitas que o ACS faz às
famílias de sua comunidade.
B) Deve ser preenchida uma ficha por família visitada.
C) Todos os dados desta ficha devem ser atualizados sempre
que houver alteração.
D) Todos os membros da família devem ser cadastrados.
E) Se o indivíduo referir mais de uma ocupação, todas
deverão ser anotadas.

    
Em relação ao conceito de família (Manual do Sistema de
Informação da Atenção Básica - SIAB), analise as afirmativas
abaixo:
1. É o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco
que residem na mesma unidade domiciliar.
2. É o conjunto de pessoas ligadas por dependência
doméstica que residem na mesma unidade domiciliar,
incluindo pensionistas e agregados.
3. É o conjunto de pessoas ligadas por normas de
convivência que residem na mesma unidade domiciliar,
porém sem a inclusão do(a) empregado(a) doméstico(a)
que reside no domicílio.

     
Para que o Agente Comunitário de Saúde participe do
desenvolvimento de atividades de planejamento e avaliação,
em equipe, das ações de saúde no âmbito de adscrição da sua
Unidade Básica de Saúde, são necessárias todas as habilidades
abaixo, exceto:
A) Consolidar e analisar os dados obtidos pelo
cadastramento das famílias.
B) Realizar os mapeamentos institucional, social e
demográfico de cada área de adscrição.
C) Analisar os riscos sociais e ambientais à saúde por
microáreas de territorialização.
D) Trabalhar junto às escolas e outros grupos organizados a
estimulação de hábitos saudáveis e outras demandas
requeridas pelos mesmos.
E) Participar da elaboração do plano de ação, sua
implementação, avaliação e reprogramação permanente
junto às equipes de saúde.

     
Dentre as práticas em saúde da família há a agregação e
processamento das informações da população adscrita. Todas
as alternativas abaixo são instrumentos de coleta de dados do
Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, exceto:
A) Acompanhamento de gestantes – Ficha B – GES.
B) Registro de atividades, procedimentos e notificações –
Ficha D.
C) Acompanhamento de pacientes com tuberculose – Ficha
B – TB.
D) Ficha de notificação compulsória – Ficha SINAN.
E) Acompanhamento de hipertensos – Ficha B – HÁ.

CUN

1, 2 e 3.
1, apenas
1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.

RA S

A)
B)
C)
D)
E)

HO

Está(ão) correta(s):
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