PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO (SC)

PORTUGUÊS

03. Na imagem abaixo, é possível concluir que:

01. Considere a piada abaixo:
Acidente
Um bêbado chega em ziguezague até uma esquina onde
tinha acabado de acontecer um acidente de trânsito e pergunta
para um dos curiosos, ali aglomerados:
- Que aconteceu? Por que esse cara tá caído aí no chão?
- Foi batida.
- Batida, é? Tá vendo só? É por isso que eu só tomo pura...
Contribui(em) para a “graça” da piada:
I.

A surpresa, o desfecho inesperado, que ocorre com o
último trecho do texto.
II. A instauração do processo de ambiguidade existente
no léxico “batida”.
III. A informação prévia de que se tratava realmente de
um acidente.
IV. O fato de que o ébrio não compreendeu o contexto
do seu interlocutor.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
(C I, II e III, apenas;
I, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

02. Na imagem abaixo é possível concluir que:

A) na oração intercalada “TEMOS COMIDAS REGIONAL” ocorre um registro de inadequação de regência verbal.
B) a oração “TEMOS COMIDAS REGIONAL” registra adequadamente o uso de palavras próprias no
singular, como ocorre em “Lojas Maia”, Lojas Insinuante, etc.
C) o substantivo “COMIDAS” está em contraponto
com o adjetivo “REGIONAL”, uma vez que, o adjetivo deve concordar em gênero e número com o
substantivo a que se refere.
D) a inadequação, na verdade, está em “SERVICE SEM
BALANÇA”, a qual deveria ser grafada “SERVIÇOS SEM BALANÇA”.
E) na oração intercalada “TEMOS COMIDAS REGIONAL”, por ser uma variante linguística oficial da
norma padrão considera-se adequada o seu uso e
forma.
04. Leia o texto e marque a alternativa correta.
O nome dele era Atarxérxes Siqueira, mas era conhecido
por Carlinhos Boludo.
Carlinhos Boludo perdeu o primeiro emprego na Prefeitura de Floriano por artimanhas de pontuação. Certa vez, o
diretor Administrativo da Prefeitura, Raymundo Melancia,
chamou o copista para uma conversa de fim de expediente. E
aconselhativo:
– “Seu” Boludo, tenha cuidado com as vírgulas. Desse
jeito, o considerado acaba com o estoque e a prefeitura não
tem verba para comprar vírgulas novas.

A) a crase registrada duas vezes está adequada, pois, refere-se, elipticamente, a cidade de Bananeiras, bem
como, a cidade de Solânea.
B) a crase está inadequada, pois, não existe a contração
entre preposição e artigo como exige a norma culta.
C) no primeiro registro torna-se necessário o uso da
crase, dispensando, desta forma, o segundo para não
caracterizar redundância.
D) torna-se inadequado o uso de crase em ambos os casos, pois, tanto a palavra Bananeiras como a palavra
Solânea não antecede artigo.
E) o uso da crase em ambos os casos torna-se obrigatório por se tratar de palavra do gênero feminino tanto
a que antecede, como também, a que sucede a fusão
da preposição com o artigo.
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Pelo que se conclui do texto, Boludo NÃO exercia na prefeitura o cargo de:
A)
B)
C)
D)
E)

digitador
professor.
secretário
amanuense
escrevente
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05. Leia o texto, da música “Que nem vem vem”, cantada
pelo cantor sertanejo Flávio José.
Quebrei no dente o taco da literatura
Tô na história, tô eu sei
Que eu sou motivo pra falar
Entrei de cara, cara, tô caindo fora
Tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar
Semente negra, eu sou raiz poderosa
Aguada em verso e prosa na cacimba de Belá
Meu canto tem um chapo-chapo de uma cuia
(...)
À luz da morfologia, no que trata da formação de palavra, o
termo grifado pode ser associado a uma das alternativas seguinte.
A)
B)
C)
D)
E)

formação prefixal
derivação regressiva.
termo onomatopaico
derivação imprópria.
palavra parassintética

06. Considere a frase:
– “Que dia lindo!”.
A respeito desta expressão, pode-se afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

é uma frase nominal.
é uma oração nominal.
é um período nominal.
é uma oração com sujeito indeterminado.
um período não verbal.

Considere a charge abaixo e responda as questões 07, 08, 09 e
10.

07. Depois de ler a história em quadrinhos, você percebe
“Romeu e Dalila” são os nomes:
A)
B)
C)
D)
E)

Dos vizinhos do homem da história.
Dos vizinhos da mulher da história.
Do homem e da mulher da história.
Das pessoas que escreveram a história.
Das pessoas que já leram a história.

08. A história começa com:
A)
B)
C)
D)
E)

Uma criança.
Um alerta.
Um aviso.
Uma pergunta.
Um passeio.
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09. A mulher fala de alguns sentimentos tristes que ela tem.
Marque abaixo a palavra que NÃO é um sentimento triste:
A)
B)
C)
D)
E)

Tédio.
Conjuntivite.
Tristeza.
Mágoa.
Desilusão.

10. Veja abaixo as palavras que formam pares e marque o que
mostra palavras contrárias:
A)
B)
C)
D)
E)

Solidão – só
Sorte – alegria.
Tristeza – sofrimento.
Mágoa – angústia.
Dor – felicidade.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Entende-se que todas as alternativas abaixo contribuem,
gravemente, para o aquecimento global, EXCETO:
A) Crescimento e surgimento de desertos: o aumento da
temperatura provoca a morte de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo,
principalmente em florestas de países tropicais (Brasil, países africanos), a tendência é aumentar cada
vez mais as regiões desérticas em nosso planeta;
B) Aumento do nível dos oceanos: com o aumento da
temperatura no mundo, está em curso o derretimento
das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas
dos oceanos, podem ocorrer, futuramente, a submersão de muitas cidades litorâneas;
C) Aumento de poços artesianos: com o número de poços artesianos em crescimento acelerado, tem se verificado uma intensa onda de infiltrações entre as rochas sedimentares, provocando uma rachadura nas
áreas próximas as barragens e barreiras, causando
risco as áreas residenciais envolvidas.
D) Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento
da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando estes tipos de catástrofes climáticas;
E) Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas tem
sofrido com as ondas de calor. No verão europeu,
por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de
calor, provocando até mesmo mortes de idosos e crianças.
12. Atualmente o posto de presidente do Supremo Tribunal
Federal, o chamado STF, tem sido da pessoa de:
A)
B)
C)
D)
E)

Gilmar Mendes
Marco Aurélio
Celso de Mello
Joaquim Barbosa
Ayres Britto
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13. Leia o texto abaixo:
Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais, braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas, campos, construções
Caminhando e cantando e seguindo a canção(...)
O trecho acima é um fragmento da música Para não dizer
que não falei de flores. Esta letra pertence a um lendário
paraibano que foi perseguido durante a Ditadura Militar.
Marque a alternativa que traz o autor desta música.
A)
B)
C)
D)
E)

Geraldo Azevedo
Geraldo Vandré
Zé Ramalho
Caetano Veloso
João Gilberto

14. Aponte a alternativa em que não aparece uma economia
do município de Rio Negrinho.
A)
B)
C)
D)
E)

Confecção;
Móveis;
Cerâmica;
Tintas;
Construção civil.

15. A primeira estação ferroviária de Rio Negrinho foi inaugurada no ano de:
A)
B)
C)
D)
E)

1872
1873
1913
1918
1920

16. O aniversário do Município de Rio Negrinho é comemorado no dia 24 de abril devido:
A) a fundação da estação ferroviária;
B) o nascimento de Jorge Zipperer;
C) a fundação do colégio São José e o seminário fundados pelo padre Luiz Gonzaga Steiner;
D) ao sepultamento de Max Raschke porteiro da Cimo;
E) ao seu desmembramento de São Bento do Sul.
17. Os dizeres que estão gravados no brasão do município de
Rio Negrinho são:
A)
B)
C)
D)
E)

trabalho e desenvolvimento;
trabalho e pesquisa;
trabalho e progresso;
trabalho e austeridade;
desde 1913.

18. Marque, entre os municípios citados abaixo o que faz
divisa com Rio Negrinho.
A)
B)
C)
D)
E)

Mafra
Jaraguá do Sul
Vitor Meireles
Ibirama
Benedito Novo
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19. Na política de Rio Negrinho, vários líderes políticos locais exerceram a função de prefeito. Dentre os citados abaixo
marque a alternativa que mostra o nome do último prefeito
constitucional do município eleito para o quadriênio 1997 a
2000.
A)
B)
C)
D)
E)

Mauro Mariani
Romeu Ferreira de Albuquerque
Osni José Schroeder
Alcides Groskopf
Guido Ruckl

20. Segundo pesquisa realizada pelo Censo IBGE 2010, o
município de Rio Negrinho compreende uma população estimada em:
A)
B)
C)
D)
E)

33.450 habitantes
39.846 habitantes
49.870 habitantes
57.250 habitantes
64.290 habitantes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O cadastramento é uma das atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Sobre a ficha A de cadastro das famílias, é
correto afirmar que:
A) É preenchida para cadastramento das famílias que
têm casos confirmados de portadores do vírus da
imunodeficiência adquirida e hepatite B.
B) É preenchida mensalmente para o acompanhamento
das famílias cadastradas que tenham membros com
hipertensão arterial, diabetes, tuberculose e hanseníase.
C) Seu preenchimento é mensal, realizado por toda
equipe da unidade de saúde, para o registro das atividades desenvolvidas.
D) É constituída pelos seguintes dados: nome das pessoas que compõem a família, idade, sexo, perfis de
alfabetização, ocupação e doenças referidas.
E) É utilizada para acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento das crianças menores de um ano de
vida, bem como das vacinas administradas.
22. Sobre o tema Visita domiciliar, é correto afirmar que:
A) Antes de fazer uma visita, é necessário ter claro o
motivo da visita. É importante informar às pessoas o
motivo, sua utilidade e a importância.
B) A visita domiciliar é uma das atividades do Agente
Comunitário de Saúde, devendo ser realizada criteriosamente no acompanhamento de casos especiais.
C) Se a população de uma área de abrangência tivesse o
hábito de recorrer às unidades básicas de saúde, a visita domiciliar seria dispensável, pois é um procedimento caro e deve ser utilizado em casos especiais.
D) Qualquer trabalhador do Sistema de Saúde encontrase, atualmente, habilitado para realizar visitas domiciliares, sem a necessidade de preparo específico.
E) Toda ida de profissionais de saúde ao domicílio pode
ser considerada visita domiciliar, pois não há necessidade de seguir princípios e técnicas durante este
procedimento.
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23. Em relação às recomendações para os pacientes portadores de hipertensão arterial, assinale a alternativa correta:
A) A dieta deve conter baixo teor de sódio e gorduras,
principalmente as saturadas, baixo teor de colesterol
e alto teor de potássio. Deve dar preferência a peixes, grãos e produtos lácteos desnatados. Deve limitar crustáceos, margarinas cremosas e deve evitar
alimentos processados e industrializados, açúcares e
doces.
B) A dieta deve conter baixo teor de gordura, principalmente insaturada, baixo teor de colesterol, sódio e
potássio, isto é, deve prescrever margarina, dando
preferência às não cremosas. Deve limitar produtos
lácteos desnatados, açúcares, doces e evitar alimentos cozidos.
C) É saudável ingerir de 10 a 12 gramas de sal por dia.
E a ingestão do potássio pode ser aumentada pela
escolha de alimentos pobres em sódio e ricos em potássio (feijões, ervilha, vegetais de cor verde-escuro,
extrato de tomate, milho e ervilhas em conserva,
palmito).
D) Pacientes com hipertensão arterial devem ser incentivados a diminuir a ingestão de alimentos que aumentam o nível de colesterol no sangue como substituir os carboidratos simples (massas, cereais, frutas,
grãos, raízes e legumes) pelos complexos (açúcar,
mel e doces).
E) O baixo nível de capacitação física está associado a
menor risco de óbito por doenças coronarianas e
cardiovasculares em homens sadios, independentemente dos fatores de risco convencionais.
24. Em relação às atividades específicas do agente comunitário de saúde, considere as seguintes afirmativas:
I.

Acompanhar as famílias e os indivíduos de risco sob
sua responsabilidade, de acordo com a prioridade definida pelo próprio agente, a partir do seu conhecimento da área, por meio de visita domiciliar e das
atividades assistenciais e procedimentos desenvolvidos pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) no
domicílio e na unidade de saúde.
II. Estar em contato permanente com as famílias para
identificar fatores de risco, diagnosticar doenças, recomendar o uso de ervas medicinais, orientar usuários quanto à prevenção de doenças e recuperação da
saúde, indicando medidas de tratamento.
III. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, micro-área de risco. Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
IV. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de
prevenção de doenças e de agravos, e de vigilância à
saúde, através da realização de visitas domiciliares e
de ações educativas individuais e coletivas no domicílio e na comunidade, mantendo a equipe informada.

25. Em relação aos instrumentos para coleta de dados utilizados na Estratégia de Saúde da Família, assinale a alternativa
correta:
A) A ficha D é utilizada para o acompanhamento dos
diabéticos, deve ficar em posse do agente e as alterações devem ser discutidas mensalmente com o supervisor.
B) A ficha C é utilizada para o registro de atividades,
procedimentos e notificações. São preenchidas pelo
agente comunitário de saúde e arquivadas na unidade.
C) A ficha B-GES é utilizada para o acompanhamento
das gestantes e crianças. São preenchidas pelo agente comunitário de saúde e arquivadas na unidade.
D) Os outros profissionais não têm acesso às fichas D e
C, que são específicas para o atendimento domiciliar; são preenchidas pelo agente comunitário de saúde e arquivadas na unidades.
E) A ficha A é preenchida nas primeiras visitas que o
agente faz às famílias de sua comunidade. Deve ser
feita uma por família e todos os dados devem ser
atualizados conforme haja alterações.
26. Em relação ao estabelecido pelo Programa Nacional de
Imunização, considere as afirmativas a seguir:
I.

No calendário de vacinação da criança menor de um
ano, estão previstas 3 (três) doses da vacina tetravalente, que são administradas com dois, quatro e seis
meses de idade. Esta vacina protege contra rubéola,
sarampo, coqueluche, meningite e outras infecções
causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B.
II. Durante a gestação, a gestante deve ser vacinada
com três doses da vacina antitetânica, independente
de vacinação prévia.
III. Ao nascer, a criança recebe a primeira dose da vacina contra hepatite B e uma dose da vacina BCG, que
protege contra tuberculose.
IV. O esquema de vacinação atual para proteção contra
difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo
B é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina
Tetravalente e dois reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP).
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas mencionadas anteriormente:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II.
I e III.
III e IV.
I, II e IV.
II, III e IV.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas mencionadas anteriormente:
A)
B)
C)
D)
E)

I e IV, apenas;
II e III, apenas;
III e IV, apenas;
I, II e III, apenas;
I, II e IV, apenas.
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27. Assinale a alternativa correta:
A) É importante salientar que todos os profissionais de
saúde (da rede pública, privada e conveniada), bem
como os diversos níveis do sistema (municipal, estadual e federal), têm atribuições de vigilância epidemiológica.
B) A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde. Deve-se
notificar a doença confirmada.
C) A notificação é realizada para a adoção de medidas
de controle e prevenção, por isso não é sigilosa, pois
o sigilo pode significar perda de oportunidade de
adoção das medidas de prevenção e controle indicadas.
D) Para a prevenção de parasitoses, são ineficazes: a lavagem de frutas e verduras, a higiene pessoal, a cocção adequada de carne suína, o uso de calçados, a
construção e o uso de fossas e o suprimento de água
potável.
E) As ações da vigilância epidemiológica são direcionadas para o controle das doenças transmissíveis; as
não transmissíveis não são de sua responsabilidade.
28. Analise as afirmativas abaixo:
I.

É objetivo da visita domiciliar identificar os principais problemas de saúde das pessoas que moram no
território.
II. Antes de realizar a visita é necessário planejá-la: ter
claro o motivo da visita, definir o tempo de duração
e as perguntas que serão feitas.
III. Não é objetivo da visita domiciliar conhecer as condições de moradia, de trabalho, os costumes e valores da comunidade, pois o agente já deve ter clareza
destes aspectos antes de fazer a visita.
IV. É objetivo da visita domiciliar identificar as famílias
carentes e levar a cesta básica mensalmente.
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

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

29. Torna-se competência do Agente Comunitário de Saúde
todas as alternativas abaixo, EXCETO:
A) Realizar atividades de planejamento e avaliação das
ações de saúde no âmbito de adstrição da Unidade
Básica de Saúde em conjunto com a equipe,;
B) Conforme plano de ação da equipe de saúde, desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de risco ambiental e sanitário para a
população;
C) Desenvolver ações de promoção da saúde visando a
melhoria da qualidade de vida da população, em
equipe;
D) Desenvolver ações que busquem a desintegração entre as equipes de saúde e a população adstrita à Unidade Básica de Saúde;
E) Desenvolver ações de promoção social e de proteção
e desenvolvimento da cidadania no âmbito social e
da saúde.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EACS, ESF, DENGUE)

30. Tosse, escarros sanguinolentos e febre por mais de quinze
dias é característico de:
A)
B)
C)
D)
E)

dengue.
gripe.
tuberculose.
filariose.
pneumonia.

31. Segundo o Art. 198, da Constituição Federal, as ações e
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes:
I.

centralização, com direção única em cada esfera de
governo;
II. atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III. participação da comunidade.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

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

32. Segundo o Art. 200, da Constituição Federal, todas as
atribuições abaixo citadas estão corretas sobre a competência
do Sistema Único de Saúde, EXCETO:
A) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
B) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
C) participar da formulação da política e da execução
das ações de saneamento básico;
D) participar do controle e fiscalização da produção,
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
E) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano, bem como de animais.
33. Entende por vacina:
A) O produto que impede a propagação de moléstias infecciosas.
B) O produto que deixa o organismo imune à certas toxinas encontradas na alimentação.
C) O produto capaz de deixar o organismo resistente a
determinada(s) doença(s) através da produção de
substâncias que não permitem que os agentes causadores de doenças causem doenças.
D) Uma injeção de medicamentos capazes de aliviar dores já identificadas.
E) Um conjunto de analgésicos produzidos para combater dores específicas.
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34. No pré-natal, é necessário manter atualizado o esquema
de vacinação da gestante contra:
A)
B)
C)
D)
E)

rubéola.
infecção puerperal.
mastite puerperal.
tuberculose.
tétano.

35. São doenças suscetíveis de prevenção mediante vacinas:
A)
B)
C)
D)
E)

sarampo, hipotireiodismo e AIDS;
rubéola, hipertensão e difteria;
sarampo, tétano e tuberculose;
coqueluche, hipertensão e poliomielite;
hepatite B, diabetes e caxumba.

39. Tosse, febre e escarros sanguinolentos por mais de quinze
dias é sugestivo de:
A)
B)
C)
D)
E)

dengue.
calazar.
tuberculose.
filariose.
hepatite.

40. As meningites são doenças infecciosas que acometem:
A)
B)
C)
D)
E)

o sistema nervoso central.
o coração.
o aparelho digestivo.
o aparelho respiratório.
o aparelho renal.

36. Um Agente Comunitário de Saúde durante uma visita
domiciliar encontrou a seguinte situação: - Uma família composta de três crianças pequenas e da mãe. Vivem na casa os
quatro, sem a presença do pai. As crianças estão brincando no
chão de terra batida, ao lado de uma valeta rasa de esgoto a
céu aberto. Diante dessa situação é atribuição do Agente
Comunitário de Saúde:
A) Cadastrar a família, realizar orientações sobre os riscos ambientais e sanitários os quais a família está
exposta e discutir o caso em Equipe.
B) Considerar que essa situação é um problema cultural
e social, portanto não cabe, neste caso, uma orientação educativa em saúde.
C) Discutir o caso com a sua Equipe já que se trata de
uma família inadequada e por isto, considerada de
alto risco.
D) Retirar as crianças da terra imediatamente, repreender a mãe e advertir que se as crianças voltarem a
brincar na terra o Conselho Tutelar será acionado.
E) Deixar como está, pois a situação está presente em
várias comunidades, sendo o ACS não está apto para
resolver o problema.
37. Joana tem um filho de três anos e está grávida de cinco
meses. Na visita domiciliar, o agente comunitário de saúde
constatou que Joana não tomou a vacina contra o tétano neonatal na primeira gravidez, mas cumpriu o esquema de vacina
básica na infância. O número de doses de vacina contra o
tétano neonatal que ela deve tomar nesta gravidez é:
A)
B)
C)
D)
E)

quatro doses;
três doses;
duas doses;
uma dose;
somente uma dose após o parto.

38. Sabemos que a transmissão pelo vírus do HIV pode ocorrer por algumas vias de transmissão, EXCETO:
A) Pelo compartilhamento de agulhas e seringas nos
usuários de drogas;
B) Através de transfusão sanguínea com sangue contaminado pelo vírus do HIV;
C) Transmissão através do contato sexual sem uso de
preservativo;
D) Transmissão pelo contato com o suor e lágrimas de
pessoas infectadas pelo vírus;
E) Transmissão vertical da mãe contaminada para o feto durante a gravidez.
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