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PORTUGUÊS 

 
Leia o texto abaixo com atenção para responder as questões de número 
01 a 03. 
 

UMA MISTERIOSA BALEIA CHAMADA SARDINHEIRA 
 

Ela é um dos animais mais curiosos que existem no mundo – 
palavra de biólogo! Salta, dá borrifos bem altos, mas é imprevisível. Avistá-la, 
xiiiii, não é tarefa fácil. Por isso, pouco se conhece do seu comportamento, 
do seu modo de vida. Mas aí vai a boa notícia: algumas vivem no Brasil! Com 
vocês, a baleia-sardinheira! 

Contando ninguém acredita, mas ela sobe à superfície para 
respirar com tranquilidade e delicadeza, apesar de ser um gigante de quase 
15 metros de comprimento. Diferentemente da maioria dos grandes 
cetáceos, a baleia-sardinheira é mesmo discreta, nem expõe a cauda ao 
mergulhar. Consegue isso porque não precisa pegar impulso para voltar a 
ficar debaixo d’água. E não precisa de impulso porque é mais esbelta que 
suas primas baleias, como é o caso da jubarte e da franca.  

(Adaptado da Revista CHC, 2010) 
 

01. De acordo com o texto, por que se conhece pouco sobre o 
comportamento e o modo de vida da baleia-sardinheira? 
(A) Porque ela é imprevisível. 
(B) Porque apenas algumas vivem no Brasil. 
(C) Porque ela é muito discreta. 
(D) Porque é difícil vê-la. 

 
02. Por que a baleia-sardinheira não expõe a cauda para submergir? 

(A) Porque ela não precisa pegar impulso para voltar a ficar embaixo 
d’água. 

(B) Porque ela é muito discreta. 
(C) Porque ela é mais esbelta que os demais cetáceos. 
(D) Porque ela sobe à superfície para respirar com tranquilidade e 

delicadeza. 
 

03. No trecho: “Avistá-la, xiiiii, não é tarefa fácil.” (linha 3), a que classe 
morfológica pertence a palavra sublinhada? 
(A) Preposição. 
(B) Interjeição.  
(C) Conjunção. 
(D) Pronome. 

 
04. Indique a alternativa em que há erro de definição da figura de linguagem. 

(A) Tenho 56 anos. Amo a vida. (Elipse) 
(B) Vi, claramente visto, o rosto do ladrão. (Pleonasmo) 
(C) Meu coração é uma estrela. (Metonímia) 
(D) Já lhe disse mil vezes para não fazer isso. (Hipérbole) 

 
05. Qual o plural de baleia-sardinheira e de tico-tico, respectivamente? 

(A) Baleias-sardinheira, ticos-ticos. 
(B) Baleia-sardinheiras, tico-ticos. 
(C) Baleias-sardinheiras, tico-ticos. 
(D) Baleias-sardinheiras, ticos-ticos. 

 
06. Na frase: “Foram anunciadas pelo governo novas medidas 

econômicas.”, em que modo verbal está o termo em destaque? 
(A) Gerúndio. 
(B) Particípio. 
(C) Infinitivo. 
(D) Indicativo. 

MATEMÁTICA 
 

07. Considere dois números inteiros, x e y. Sabe-se que x + y = -16 e 2x - y 
= 4. Quais são esses números? 
(A) x = 4; y = 16  
(B) x = -4 e y = -12 
(C) x = - 28 e y = - 12 
(D) x = 4 e y = -16 

 
08. Considere um triângulo retângulo cuja diferença entre as medidas dos 

dois ângulos agudos é de 20
o
. Qual a medida dos ângulos desse 

triângulo? 
(A) 90

o
, 55

o
, 35

o
. 

(B) 80
o
, 55

o
, 45

o
. 

(C) 90
o
, 70

o
, 20

o
. 

(D) 85
o
, 75

o
, 20

o
. 

 
 
 
 

 

09. Sabendo que A = 2
7
 ∙ 3

4
 ∙ 7

2
 e B = 2

5
 ∙ 3

2
 ∙ 7, qual o valor de A ÷ B? 

(A) 42 
(B) 252 
(C) 436 
(D) 756 

 
10. Qual o valor da expressão numérica x

2
 + 2xy, considerando que x = 

  e y =  ? 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

 

11. Uma caixa d’água estava cheia e foi retirado ¼ do total de água nela 
contido. Em seguida, retirou-se mais 21 litros e a caixa ficou com 3/5 
do seu volume inicial. Qual o volume inicial dessa caixa d’água? 
(A) 140 litros 
(B) 185 litros 
(C) 210 litros 
(D) 350 litros 

 

12. Quais as raízes da equação 2x
2
 + 3x – 2 = 0? 

(A) -2 e 1. 
(B) ½ e -2. 
(C) – ½  e 1. 
(D) ½ e 2. 

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 
 

13. Qual normatização regula, em todo o território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 
público ou privado? 
(A) Emenda Constitucional nº 29. 
(B) Constituição Federal. 
(C) Lei 8.080/90. 
(D) Lei 8.142/90. 

 

14. Acerca do Subsistema de Atenção básica à saúde indígena, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
(A) SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena, devendo, para isso, ocorrer 
adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões 
onde residem as populações indígenas, para propiciar essa 
integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem 
discriminações. 

(B) O Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas. 

(C) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, 
em âmbito local, regional e de centros especializados, de 
acordo com suas necessidades, compreendendo apenas a 
atenção primária e secundária à saúde. 

(D) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, 
descentralizado, hierarquizado e regionalizado. 

 

15. Sobre as atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e 
tecnológico em saúde, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) Serão financiadas unicamente pelo Governo Federal e seus 

entes, vetado a interferência de capital estrangeiro. 
(B) Serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos 
de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa 
e receita própria das instituições executoras. 

(C) Serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 

(D) Será financiado pelo Estado ou Município que desenvolva a 
pesquisa científica e tecnológica em saúde, com o apoio do 
Governo Federal. 

 

16. Para receberem os recursos de cobertura das ações e serviços de 
saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar 
com, EXCETO: 
(A) Fundo de Saúde. 
(B) Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o 

Decreto n° 99.438, de 07 de agosto de 1990; 
(C) Plano de saúde. 
(D) Ausência de contrapartida de recursos para a saúde no 

respectivo orçamento para que se justifique o recebimento dos 
recursos de cobertura de ações e serviços de saúde. 
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17. Qual foi o prazo estabelecido pela Lei 8.142 de 1990 para que houvesse 

a implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? 
(A) 02 anos. 
(B) 03 anos. 
(C) 04 anos 
(D) 05 anos. 

 

18. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes e será convocada: 
(A) Unicamente pelo Poder Executivo. 
(B) Pelo Ministério da Saúde, exclusivamente. 
(C) Pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pela própria 

Conferência ou pelo Conselho de Saúde. 
(D) Por cada gestor de saúde em seu âmbito, o qual será responsável 

pela convocação de seus profissionais para que os mesmos façam 
parte da Conferência que será realizada de acordo com as normas 
estabelecidas pelo Ministro de Saúde, nas quais serão definidas a 
data e o local. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – GIRAU DO PONCIANO 
 

19. Acerca da História de Girau do Ponciano, marque a alternativa 
CORRETA. 
(A) Girau do Ponciano, segundo a história local, teve início com uma vila 

em meados do século XXIX, com a chegada de 02 homens e 01 mulher 
que implantaram uma fazenda e dedicaram-se à lavoura. As cores da 
bandeira são azul, verde e branco. Localiza-se na mesorregião do 
Agreste Alagoano. 

(B) A primeira capela da cidade de Girau foi construída no ano de 1830. A 
primeira professora do Município foi a Sra. Maria Leonise Santos. A 
principal fonte de economia é a lavoura de mandioca e fumo, bem como 
a pecuária bovina, ovina e caprina. 

(C) O nome primitivo da Cidade de Girau do Ponciano era Povoado Belo 
Horizonte, no entanto, em 1912, mudou para Vila Ponciano. O hino 
municipal foi escrito por Vanutério Almeida e Esmeralda Farias. Seus 
principais povoados são Canafístula, Jaciobá, Calderão, Quebra-Dente 
e Pau D´Arco. 

(D) Em 1950, já se adotava o nome de Girau do Ponciano. A 
independência judiciária do Município ocorreu em 1984 com a criação 
da sede da Comarca de 1ª Entrância. Possui uma área de 
aproximadamente 502 km

2
. O primeiro prefeito foi José Bezerra 

Pinheiro. 
 

20. Dentre os itens abaixo, qual não corresponde a um (a) cidadã (o) 
girauense que lutou pela emancipação política do Município de Girau do 
Ponciano? 
(A) Amaro de Oliveira. 
(B) Luiz Albuquerque Lima. 
(C) Virgílio Ramos da Silva. 
(D) Maria Soares Neto.  

 

21. A saber, o relevo terrestre “pode ser definido como as formas da 
superfície do planeta.” No Município de Girau do Ponciano a superfície é 
desigual, porém, bem distribuída, sendo as principais unidades de relevo 
encontradas: 
(A) Apenas planícies, cerrados e serras. 
(B) Planícies, vales, escarpas e Planaltos. 
(C) Cerrados, depressões, morros, vales Planaltos, Planícies, serras, 

grandes matas com terreno argiloso. 
(D) Planícies, pequenos planaltos e Serras. 

 

22. Em atenção ao que dispõe a Lei Orgânica do Município de Girau do 
Ponciano, marque a alternativa CORRETA. 
(A) O Município compõe-se apenas de bairros e povoados. Os secretários 

municipais, como agentes políticos, são escolhidos dentre brasileiros 
maiores de 18 anos e no exercício de seus direitos políticos, sem 
restrições.  

(B) O Município pode autorizar ou consentir a construção de imóveis de 
qualquer espécie, para uso de particulares, nas praças, ruas e demais 
logradouros públicos municipais, independentemente de autorização do 
Poder Judiciário e do Poder Legislativo. 

(C) O mandato do vereador é de 04 anos, podendo ser reeleito por no 
máximo 03 vezes. Os vereadores são invioláveis pelas suas opiniões, 
palavras e votos no exercício e na circunscrição do Município e fora 
deste. A sessão plenária da Câmara somente pode ser aberta com a 
presença de no mínimo, um terço dos membros da Câmara.  

(D) É competência exclusiva da Câmara Municipal: elaborar seu regimento 
interno, receber compromisso do Prefeito e Vice-Prefeito, autorizar o 
prefeito a se ausentar do Município, quando a ausência for maior que 
15 dias, autorizar a alienação de bens imóveis do Município, deliberar 
sobre veto, autorizar a alienação de serviços públicos Municipais, tomar 
e julgar as contas do Prefeito, criar comissões especiais de inquérito. 

 
 

 
23. Acerca da tributação Municipal, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O município pode criar seus impostos próprios e taxas, sendo 
que esta última não pode ter base de cálculo própria de 
impostos.  

(B) Podem ser instituídas taxas relativamente ao exercício do poder 
de polícia ou pela utilização efetiva, de serviços públicos, 
específicos e indivisíveis, prestados ao contribuinte ou posto à 
sua disposição. 

(C) O Município pode criar a contribuição de melhoria, decorrente 
de obras públicas. 

(D) Para legislar o município precisa obedecer as limitações da 
Carta Magna, podendo o Município instituir contribuição a ser 
cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, 
de sistema de previdência e assistência social. 

 

24. Sobre o que determina a LOM (Lei Orgânica Municipal), assinale a 
alternativa INCORRETA. 
(A) Pertence ao Município 30% (trinta por cento) do produto de 

arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial, 
relativamente, aos imóveis neles situados. 

(B) Pertence ao Município 50% (cinqüenta por cento) do produto de 
arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de 
veículos automotores essenciais em seu território. 

(C) Pertence ao Município o produto da arrecadação do imposto da 
União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente, 
na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, 
suas autarquias e pelas fundações que instituir ou manter. 

(D) O Estado repassará ao Município a sua parcela dos 25% (vinte 
e cinco por cento) relativo aos 10% (dez por cento) que a União 
lhe entregar do produto de arrecadação de impostos sobre 
produtos industrializados (IPI). 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

25. De acordo com o SIAB 2003 (Sistema de Informação da Atenção 
Básica) o que se entende por PERIDOMICÍLIO? 
(A) É um conjunto de áreas contíguas que pode corresponder à 

delimitação de um Distrito Sanitário, de uma Zona de 
Informação do IBGE ou a outro nível de agregação importante 
para o planejamento e avaliação em saúde no Município. 

(B) É o local de moradia estruturalmente separado e independente, 
constituído por um ou mais cômodos. 

(C) É o espaço externo próximo à casa e que inclui os seus anexos. 
(D) É a divisão territorial utilizada para a análise espacial dos dados 

em um determinado município. 
 

26. Durante o acompanhamento pré-natal, quer seja em grupo, quer seja 
no atendimento individual, é importante dialogar com as mulheres, 
abordando os seguintes aspectos, EXCETO: 
(A) Acerca da necessidade de “preparação” das mamas para a 

amamentação, recomendação de rotina, servindo para 
aumentar e fortalecer os mamilos durante a gravidez, como 
esticar os mamilos com os dedos, bem como o uso de conchas 
ou sutiãs com um orifício central para alongar os mamilos. 

(B) Vantagens e desvantagens do uso de leite não humano; 
(C) Importância da amamentação logo após o parto, do alojamento 

conjunto e da técnica (posicionamento e pega) adequada na 
prevenção de complicações relacionadas à lactação. 

(D) Comportamento normal do recém-nascido, e vantagens e 
desvantagens do uso da chupeta. 

 

27. Sobre a doença de Chagas, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) É uma doença infecciosa causada por um protozoário parasita 

chamado Trypanosoma cruzi. 
(B) É uma doença infecciosa causada por um protozoário parasita 

chamado Trypanosoma chagas. 
(C) Previne-se basicamente, pela eliminação do vetor, o barbeiro, 

por meio de medidas que tornem menos propício o convívio 
deste próximo aos humanos, como a construção de melhores 
habitações. 

(D) A entrada do Trypanosoma no sangue dos humanos é a partir 
do ferimento da “picada” por triatomas, os populares barbeiros 
ou chupões, como são conhecidos no interior do Brasil. 

 

28. “ÁREA”, no antigo Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS), hoje com nova nomenclatura (que não alterou o conceito de 
área), - é o conjunto de Micro-áreas cobertas por uma equipe do 
PACS, dentro de um mesmo segmento territorial. Neste caso, embora 
as micro-áreas sejam referenciadas geograficamente, elas nem 
sempre são contíguas. Em sendo assim, qual o número máximo de 
ACS dentro de uma equipe, responsável por uma área? 
(A) 20. 
(B) 25. 
(C) 30 
(D) Não há número máximo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terrestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta
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29. Em se tratando de PSF, assinale a alternativa que melhor descreve a 

“ÁREA”. 
(A) É o conjunto de micro-áreas contíguas (máximo de 12) sob a 

responsabilidade de uma equipe de Saúde da Família, onde 
residem até 4000 pessoas. 

(B) É o conjunto de micro-áreas não contíguas sob a responsabilidade 
de uma equipe de saúde da família, onde residem em torno 4.500 
pessoas. 

(C) É o conjunto de micro-áreas contíguas (máximo de 10) sob a 
responsabilidade de uma equipe de saúde da família, onde 
residem em torno de 2.000 a 4.000 pessoas. 

(D) É o conjunto de micro-áreas não contíguas (até 07) sob a 
responsabilidade de uma equipe de saúde da família, onde 
residem em torno de 2.500 pessoas. 

 
30. Qual a atual nomenclatura dada ao PSF (Programa de Saúde da Família) 

instituída desde 2006? 
(A) Sistema de Saúde da Família. 
(B) Organização de Saúde da Família. 
(C) Coordenação de Saúde da Família. 
(D) Estratégia de Saúde da Família. 

 
31. Enumere a 2ª coluna de acordo com as informações contidas na 1ª 

coluna, em seguida, marque a alternativa correta. 
 

1ª Coluna. 
 

1- Monilíase, sapinho. 
2- Doença parasitária do homem, causada por um helminto. 

Habitualmente, não causa sintomatologia, mas pode manifestar-se 
por dor abdominal, diarréia, náuseas e anorexia. 

3- Infecção produzida por um parasito trematódeo. Causada pelo 
Schistosoma mansoni . O homem é o principal reservatório. 

4- Doença infecciosa febril aguda, causada por parasito unicelular, 
caracterizada por febre alta acompanhada de calafrios, suores e 
cefaléia. O vetor é o mosquito, e o modo de transmissão é através 
da picada da fêmea do mosquito Anopheles. Sinonímia: Paludismo, 
impaludismo, febre terçã, sezão, tremedeira. 

5- Febre quebra ossos. Tem como vetor o mosquito do gênero Aedes. 
Transmitida através da picada do mosquito fêmea. Não há 
transmissão por contato direto com o doente ou suas secreções. 

 
2ª Coluna. 
 
(   ) – Dengue. 
(   ) – Esquistossomose. 
(   ) – Ascaridíase 
(   ) – Candidíase 
(   ) – Malária. 

 
Assinale a resposta correta. 
(A) 5, 3, 2, 1, 4. 
(B) 4, 2, 3, 1, 5. 
(C) 5, 2, 3, 4, 1. 
(D) 4, 3, 2, 5, 1. 

 
32. Quais as duas vacinas que o recém-nascido deve tomar ao nascer? 

(A) BCG e VOP (Vacina oral contra Poliomielite). 
(B) BCG e DPT + Hib. 
(C) BCG e Vacina contra hepatite B 
(D) BCG e Vacina contra febre amarela. 

 
33. Qual item abaixo relacionado não corresponde uma doença a ser evitada 

quando da aplicação da vacina Tetravalente (DPT + Hib)? 
(A) Difteria. 
(B) Tétano. 
(C) Coqueluche. 
(D) Febre Amarela. 

 
34. Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito às vantagens do 

aleitamento materno. 
(A) Diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes. 
(B) Evita infecção respiratória. 
(C) Evita alergias. Estudos mostram que a amamentação exclusiva nos 

primeiros meses de vida evita a aparição de alergia à proteína do 
leite de vaca, de dermatite atópica e de outros tipos de alergias, 
incluindo asma e sibilos recorrentes 

(D) Além de evitar a diarréia, a amamentação também exerce 
influência na gravidade dessa doença. Crianças não amamentadas 
têm um risco três vezes maior de desidratarem e de morrerem por 
diarréia quando comparadas com as amamentadas. 

 

 
35. São atribuições específicas do ACS, EXCETO. 

(A) Realizar mapeamento de sua área;   
(B) Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse 

cadastro;  
(C) Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 
(D) Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, 

exames e tratamentos na USF. 
 
36. Acerca da atividade do ACS, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O ACS é alguém que se destaca na comunidade, pela 
capacidade de se comunicar com as pessoas, pela liderança 
natural que exerce. 

(B) Está em contato interino com as famílias, o que facilita o 
trabalho de vigilância e promoção da saúde, realizado por toda 
a equipe. É também um elo cultural, que dá mais força ao 
trabalho educativo, ao unir dois universos culturais distintos: o 
do saber científico e o do saber popular. 

(C) O ACS deve desenvolver ações de educação e vigilância à 
saúde, com ênfase  na promoção da saúde e na prevenção de 
doenças. 

(D) O ACS deve promover a educação e a mobilização comunitária, 
visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria 
do meio ambiente. 

 
37. A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos 

sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade. Desta forma, a partir 
de que idade o indivíduo é considerado idoso, dentro da Política 
Nacional do Idoso? 
(A) A partir dos 50 anos de idade. 
(B) Será considerado idoso o indivíduo aposentado, desde que em 

idade mínima de 55 anos. 
(C) Idoso é todo indivíduo maior de 60 anos. 
(D) Será considerado idoso o homem com 65 anos e a mulher de 

60 anos.  
 
38. Constituem diretrizes da política nacional do idoso, EXCETO: 

(A) Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e 
convívio do idoso, que proporcionem sua integração às demais 
gerações; 

(B)  Participação do idoso, através de suas organizações 
representativas, na formulação, implementação e avaliação das 
políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos; 

(C) Priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias 
famílias, em detrimento do atendimento asilar, à exceção dos 
idosos que não possuam condições que garantam sua própria 
sobrevivência; 

(D) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam o sigilo de 
informações de sobre os aspectos biopsicossociais do 
envelhecimento. 

 
39. Não é uma VERMINOSE. 

(A) Cistecercose. 
(B) Esquistossomose. 
(C) Teníase 
(D) Esoflagite. 

40. Qual o agente etiológico do Sarampo? 
(A) Vírus RNA, pertencente ao gênero Morbillivirus. 
(B) Haemophilus influenzae. 
(C) Plasmodium vivax. 
(D) Vírus RNA, família Flaviviridae. 

 
 

 

 

 

 


