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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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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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Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da
saúde. Com relação às características do desenvolvimento das
suas ações, assinale a alternativa incorreta:
A) Tem na estratégia de saúde da família o seu modelo de
organização e estruturação das suas ações e atividades
B) É desenvolvida por meio do exercício de práticas
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob
forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de
territórios bem delimitados, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade
existente no território em que vivem essas populações.
C) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa
densidade, que devem resolver os problemas de saúde de
maior frequência e relevância em seu território.
D) Constitui a porta de entrada do usuário ao Sistema Único
de Saúde.
E) Integra o segundo Nível de Atenção.

     
Considerando a raiva e seu processo de transmissão assinale a
alternativa incorreta
A) No Brasil, o principal animal transmissor da raiva ao
homem é o cão.
B) O morcego hematófago é um importante transmissor da
raiva, pois pode infectar bovinos, equinos e morcegos de
outras espécies, mas não pode transmitir a raiva para o
homem.
C) A forma mais comum de transmissão: contato com saliva
de animais doentes, através de mordeduras, arranhões ou
lambeduras em pele lesada ou mucosa.
D) A fonte de infecção é o animal infectado pelo vírus da
raiva. Em espaços urbanos, o principal transmissor é o
cão, seguido do gato. Em espaços rurais é o morcego.
E) Animais silvestres são os reservatórios naturais do vírus,
propiciando a contaminação de animais domésticos.

Frente ao cenário epidemiológico em relação a Dengue,
tornou-se imperioso que o conjunto de ações que vinham
sendo realizadas e outras a serem implantadas fossem
intensificadas, permitindo um melhor enfrentamento do
problema e a redução do impacto da dengue no Brasil. Com
esse objetivo, o Ministério da Saúde implantou em 2002 o
Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD).
Assinale a alternativa incorreta para as ações propostas:
A) Intensificação das campanhas de vacinação aos diversos
grupos da população de acordo com sua vulnerabilidade.
B) O desenvolvimento de campanhas de informação e
mobilização social, de maneira a se criar o envolvimento
da sociedade na manutenção do ambiente doméstico livre
de potenciais criadouros do vetor;
C) Utilização de instrumentos legais que facilitem o trabalho
do poder público na eliminação de criadouros em imóveis
comerciais, casas abandonadas etc;
D) Melhoria da qualidade do trabalho de campo de combate
ao vetor;
E) Integração das ações de controle da dengue na atenção
básica, com a mobilização dos Programas de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS) e Programas de Saúde da
Família (PSF);

     
O manual da FUNASA (2001) no que se refere à organização
das atividades de campo, onde o agente é o responsável por
uma zona fixa de 800 a 1.000 imóveis, visitados em ciclos
bimensais nos municípios infestados por Aedes aegypti,
estabelece como a atribuição básica descobrir focos, destruir e
evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução de
focos e orientar a comunidade com ações educativas. Com
relação às suas atribuições do Agente no combate aos vetores,
assinale a alternativa incorreta:
A) Realizar a pesquisa larvária em imóveis para
levantamento de índice e descobrimento de focos nos
municípios infestados e em armadilhas e pontos
estratégicos nos municípios não infestados.
B) Realizar a eliminação de criadouros tendo como método
de primeira escolha o controle mecânico (remoção,
destruição, vedação, etc.).
C) Executar o tratamento focal e perifocal como medida
complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas
autorizados conforme orientação técnica.
D) Utilizar corretamente os equipamentos de proteção
individual indicados para cada situação.
E) Repassar à Secretaria de Saúde os problemas de maior
grau de complexidade não solucionados.
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Assinale a alternativa correta para os requisitos previstos na
regulamentação da atividade do Agente de Combate às
Endemias e que, portanto, devem ser observadas para o
exercício de suas atribuições.
A) Ter pertencido aos quadros de servidores de saúde de um
Município.
B) Ter concluído curso técnico especifico.
C) Residir na área da comunidade em que vai atuar desde a
data de publicação do edital do processo seletivo público.
D) Ter concluído com aproveitamento, o curso introdutório
de formação inicial e ter concluído o ensino fundamental.
E) Ter cursado escola técnica agrícola.

    
Assinale a alternativa correta para as competências da direção
municipal do SUS.
A) Colaborar na fiscalização das agressões ao meio
ambiente, que tenham repercussão sobre a saúde humana,
e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais
competentes, para controlá-las.
B) Responsabilizar-se pelo sistema de redes de laboratórios
de saúde publica.
C) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o
controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e
serviços de consumo e uso humano e animal;
D) Acompanhar, controlar e avaliar a rede de atenção do
SUS em seus diversos níveis estabelecidos.
E) Colaborar com a União na execução da vigilância
sanitária de portos e aeroportos e fronteiras.

Considerando as atribuições regularmente estabelecidas para
as atividades do Agente de Combate às Endemias, é correto
afirmar:
A) O exercício das atividades de Agente de Combate às
Endemias dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS.
B) Têm com atribuições o exercício de atividades de
vigilância, prevenção e controle da doença e de promoção
à saúde, desenvolvidas de acordo com a sua avaliação
pessoal independente do gestor local.
C) Realiza atividades de registro, para fins exclusivo de
controle e planejamento das ações de saúde, de
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos.
D) Realiza o preenchimento das fichas SSA2-consolidado de
situação de Saúde e Acompanhamento de Famílias.
E) Realiza o preenchimento da ficha A – cadastramento de
Famílias para consolidação pelo Sistema de Informação
Ambulatorial - SIAB.

     

Com relação ao processo de contaminação ao homem pela
doença de Chagas, Mal de Chagas ou Chaguismo, assinale a
alternativa incorreta:
A) ...atinge populações rurais pobres.
B) ...ocorre em habitações com reboco defeituoso e sem
forro.
C) ...o inseto transmissor pica geralmente no rosto, onde a
pele é mais fina.
D) ... atinge outros vertebrados além do homem, tais como
cães ,gatos,roedores,tatus e gambás.
E) ... atinge o mosquito transmissor através dos dejetos de
animais infectados pela doença.

    

     
A Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à Qualidade da
Água para Consumo Humano - VIGIAGUA - consiste em
desenvolver ações contínuas para garantir à população o
acesso à água de qualidade compatível com o padrão de
potabilidade estabelecido na legislação vigente, para a
promoção da saúde. Assinale a alternativa ERRADA para os
objetivos específicos de sua atuação:
A) coordenar o Sistema de Informação de Vigilância da
Qualidade da Água (Sisagua) .
B) buscar a melhoria das condições sanitárias das diversas
formas de abastecimento de água para consumo humano.
C) monitorar sistematicamente a qualidade da água
consumida pela população, nos termos da legislação
vigente.
D) informar a população sobre a qualidade da água e riscos à
saúde.
E) apoiar o desenvolvimento de ações de educação em saúde
e mobilização social.

A Malária, uma doença infecciosa, conhecida desde a
antiguidade causada por um protozoário unicelular, do gênero
Plasmodium é transmitida de uma pessoa para outra, através
da picada de um mosquito do gênero Anopheles, ou por
transfusão de sangue infectado. Com relação ao transmissor da
malária, assinale a alternativa incorreta:
A) É conhecido também como: pernilongo, mosquito prego,
carapanã.
B) O espaço de tempo que vai da picada do mosquito
infectado até o aparecimento dos sintomas da doença
dura, em média, 45 dias.
C) Cria-se em águas de remansos de rios e córregos, lagoas,
represas, açudes, valas, valetas de irrigação, alagados,
pântanos e em águas coletadas em plantas bromeliáceas
(caraguatá ou gravatá).
D) Ao nascer, o mosquito transmite doença alguma, o que
somente ocorre, no caso de malária, após ter picado um
doente portador.
E) O mosquito infectado possui na sua glândula salivar a
forma infectante inicial que penetra no organismo
humano com a saliva que o inseto inocula no momento da
picada.
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A raiva é uma doença que acomete mamíferos, e que pode ser
transmitida aos homens, causada por um vírus mortal, tanto
para os homens quanto para os animais. Assinale a alternativa
incorreta
A) É uma zoonose causada por vírus.
B) O morcego hematófago é um importante transmissor da
raiva, pois pode infectar bovinos, equinos e morcegos de
outras espécies.
C) Todos os animais mamíferos são suscetíveis à doença e
podem transmitir a raiva para o homem.
D) A imunidade pode ser adquirida através da vacinação.
E) A forma mais comum de transmissão se dá através da
respiração (hálito) de animais doentes, que ainda não
apresentam sinais da doença.

Todos os depósitos que contenham água deverão ser
cuidadosamente examinados, pois qualquer deles poderá
servir como criadouro ou foco de mosquitos. O agente de
endemias recomendará aos residentes manter o imóvel, o
quintal e os tanques e /ou depósitos em particular, limpos e
impróprios à procriação de mosquitos (FUNASA 2001).
Considerando as características dos tanques/depósitos e a
atuação do Agente e a sua designação, estabeleça relação entre
a coluna da direita e a coluna da esquerda, numerando a da
direita de acordo com a da esquerda.
Designação

    
Estabeleça relação entre as doenças relacionadas na coluna da
esquerda e os vetores-insetos relacionados na coluna à direita,
numerando a da direita de acordo com a da esquerda.
Doença
1.
2.
3.
4.

Dengue
Malária
Chagas
Leishmaniose

Vetor/inseto

(
(
(
(

) Anapheles
) Barbeiro
) Flebótomo
) Aedes aegjypt

.

A sequência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

1. Depósito
inspecionado
2. Depósito
Tratado
3. Depósito
Eliminado
4. Caixa d.água:
5. Tanque

Condição do tanque/reservatório

(

) Aquele que foi destruído ou

(

) Qualquer depósito de água

(

)

(

)

(

)

inutilizado como criadouro.

colocado em nível elevado,
permitindo a distribuição do
líquido pela gravidade.
É aquele onde foi aplicado
inseticida
(larvicida
ou
adulticida).
Depósito geralmente usado
como reservatório de água,
colocado ao nível do solo.
É todo o depósito com água
examinado pelo agente de
saúde com auxílio de fonte de
luz ou do pesca-larva.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) 1, 3, 2, 5, 4.
B) 3, 4, 2, 5, 1.
C) 4, 2, 5, 1, 3.
D) 3, 2, 4, 5, 1.
E) 2, 5, 1, 3, 4.

2, 3, 4, 1.
1, 2, 3, 4.
3, 1, 2, 4.
4, 3, 2, 1.
2, 4, 3, 1.

      

     
Considerando as recomendações, quanto aos procedimentos
que se seguem após o tratamento da água domiciliar com o
Hipoclorito de sódio, assinale a alternativa correta:
A) A água não deve sofrer processo de mistura, ser agitada
ou mexida após a colocação do Hipoclorito de sódio.
B) Tendo a água passado por um tratamento químico, é
dispensável o uso de tampas ou cobertura do recipiente ou
vasilhame.
C) O procedimento de tratamento com Hipoclorito de sódio é
recomendado apenas, para zona rural e para grandes
depósitos ou caixas d’água.
D) O tempo de contato, ou seja, de espera para utilização é
de 30 minutos.
E) A dosagem de Hipoclorito de sódio para o tratamento da
água domiciliar, está diretamente relacionada com as
características da cidade: clima, altitude, hábitos,
condições socioeconômicas.

A água mal condicionada às condições de potabilidade pode
ser responsável pela transmissão de uma série de
enfermidades. Estas doenças podem ser classificadas em dois
grupos, de acordo com o modo de transmissão: primárias e
secundárias. Primárias: a água é a principal responsável pela
contaminação do indivíduo que se dá, normalmente, por
ingestão da mesma quando infectada. Considerando a
conceituação anterior, assinale a alternativa correta para as
doenças veiculadas pela água:
A) Cólera, doença infecciosa aguda provocada pelo vibrião
colérico.
B) Febre Tifóide Doença infecciosa causada pela Salmonella
Typhi.
C) Disenterias bacilares, disenteria provocada por várias
bactérias do gênero Shigella.
D) Leishmaniose, doença infecciosa reemergente, que ataca
tanto o homem como outros mamíferos.
E) Amebíases, disenteria provocada pela Entamoeba
histolytica, muito comum em climas tropicais.
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