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Português

1. Baseando-se na tirinha, o personagem Cascão exclama: "Ganhei!" pois:
a) É uma maneira de dizer que ele não toma banho.
b) Ele explica que toma banho durante mais tempo que os outros personagens.
c) Ele é mais esperto que os outros personagens.
d) Trata-se de um personagem extremamente competitivo e não aceita derrotas.

2- Na frase: Chorou um rio de lágrimas, a figura de linguagem é:
a) Metáfora
b) Hipérbole
c) Catacrese
d) Sinestesia

3-Complete: Soube que mais de dez crianças se .......- a participar dos jogos que tu e
ele ......

a) negou – organizou
b) negou – organizastes
c) negaram – organizaste
d) negaram – organizastes

4- “Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada”
(Manuel Bandeira)
Ao ler esses versos de Manuel Bandeira, pode-se dizer que:

I – O poema reflete a busca do autor para a liberdade.
II – No poema há o entendimento que o autor já viveu em Pasárgada, como se lá
fosse a sua própria morada de outrora
III – O poema ressalta a ideia do poeta de uma fuga para um lugar melhor.



IV – Em Pasárgada, o autor teria a possibilidade de viver aventuras amorosas e a
satisfação de desejos eróticos.
Estão corretos apenas os itens:

a) I e IV.
b) II e III.
c) I e III.
d) I, II, III e IV.

5-Sobre a tirinha abaixo, é correto afirmar que:
a) O vendedor de pipoca se assusta com a simplicidade da garotinha que se
contenta com restos de pipoca.
b) O personagem Cebolinha se mostra machista e mal-educado pedindo a pipoca
antes da colega.
c) Para se compreender o sentido da tirinha, Mauricio de Sousa leva em
consideração que seu leitor já tem conhecimento prévio que a personagem Magali é
conhecida por ser gulosa.
d) Magali é uma menina simples e só irá comer pipoca caso Cebolinha ofereça.

Conhecimentos Gerais

6-O Dia da Mulher ocorreu dia 8 de março. Esta data está no calendário da ONU
desde 1975 e faz alusão a:
a) um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911.
b) um evento onde foi discutida a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a
saúde da mulher em 1910 na Alemanha.
c) em uma manifestação ocorrida em 1923 no México por mulheres que requeriam
direito ao voto.
d) um evento de 1917, na Rússia, quando houve uma grande manifestação de
mulheres contra o custo de vida e o desemprego.



7. O Brasil inteiro voltou as atenções, no dia 25 de janeiro, para o município de
Brumadinho (MG), região metropolitana de Belo Horizonte. Era início da tarde
quando os meios de comunicação do país começaram a divulgar informações que
uma barragem havia se rompido. Com o rompimento, a lama conseguiu atingir o Rio
Paraopeba, que fica a mais de 5 quilômetros do local da barragem. O rio é um dos
principais afluentes do:
a) Rio Doce.
b) Tietê.
c) Rio Amazonas.
d) São Francisco.

8. No dia 11 de fevereiro, um helicóptero caiu sobre um trecho do Rodoanel que dá
acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo, matando o jornalista e
apresentador:
a) Lauro Jardim.
b) Reinaldo Azevedo.
c) Ricardo Boechat.
d) Fernando Gabeira.

9- Complete:
Oitavo estado mais populoso do país e com a terceira maior taxa de mortes

violentas em 2017 (atrás apenas do Rio Grande do Norte e do Acre), o __________

entrou em crise de segurança pública no início de Janeiro. Foram contabilizados 205
ataques desde o início do ano, em 46 cidades do estado. As facções criminosas
atuavam especialmente no período da noite, incendiando ônibus e atirando em
delegacias, agências bancárias e prédios públicos.
a) Ceará.
b) Paraíba.
c) Pernambuco.
d) Piauí.

10- Qual o nome do padroeiro de Queluz?
a) Nossa Senhora da Luz
b) São João Batista
c) Jesus
d) São Miguel Arcanjo

11- Em que ano Queluz transformou em cidade de interesse turístico?
a)2017
b) 2015
c) 1995
d) 2018



12- Qual vereador promulgou a primeira Lei Orgânica do Município?
a) Laurindo Joaquim da Silva Garcez
b) Altair Carlos Monteiro Prina
c) Fernando Marcondes
d) Francisco Pinto

13- O nome da cidade de Queluz teve origem:
a) No alto da serra bandeirantes avistaram uma clareira de luz e bradaram: Que

luz, dando origem ao nome da cidade.
b) Foi uma homenagem prestada à família reinante, tendo a localidade recebido

o nome do palácio perto de Lisboa, em Portugal.
c) O nome foi sugerido pelo bispo em 1882 em homenagem a Nossa senhora da

Luz
d) Os índios puris em 1880 faziam danças reverenciando a Luz

14- De acordo com a Lei Orgânica do Município de Queluz, as sessões da Câmara,
só poderão ser abertas pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo seu substituto,
com a presença de, no mínimo:
a) metade dos seus membros.
b) 1/4 (um quarto) dos seus membros.
c) 1/3 (um terço) dos seus membros.
d) 90% (noventa por cento) dos seus membros.

15- De acordo com a Lei Orgânica do Município de Queluz, constituem bens do
Município:
a) todas as coisas móveis e imóveis.
b) todas as coisas imóveis e ações.
c) todas as coisas móveis e ações.
d) todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe
pertençam.

Conhecimentos específicos

16- Assinale a alternativa INCORRETA sobre a saúde da criança:
a) Entre as ações de prevenção das doenças e promoção à saúde, estão o incentivo
ao cumprimento do calendário vacinal, a busca ativa dos faltosos às vacinas e
consultas, a prevenção de acidentes na infância, o incentivo ao aleitamento materno.
b) Nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso e isso é normal. Perde líquido e
elimina as primeiras fezes (mecônio).
c) Alguns bebês podem nascer com as mamas aumentadas porque os hormônios da
mãe passaram por meio do cordão umbilical. Você deve orientar a mãe para
espremer, pois ajuda desinchar mais rapidamente.
d) Para aliviar as cólicas por alguns momentos, orientar para fazer massagens na
barriga no sentido dos ponteiros do relógio e movimentar as pernas em direção à
barriga.



17- Os direitos sexuais e reprodutivos têm como princípios centrais:
I. Decidir livremente e com responsabilidade sobre a própria vida sexual e
reprodutiva.
II. Ter acesso à informação.
III. Ter acesso aos meios para o exercício dos direitos sexuais, livre de discriminação,
coerção ou violência.
São corretas:
a) afirmativas II e III.
b) afirmativas I e II.
c) afirmativas I e III.
d) todas afirmativas estão corretas.

18- Assinale a alternativa CORRETA:
a) Hipertensão arterial é quando a pressão que o sangue exerce nas paredes das
artérias para se movimentar é muito fraca, ficando acima dos valores considerados
normais.
b) Diabetes é uma doença que acontece quando o organismo produz insulina
(hormônio responsável pela redução da taxa de glicose no sangue) em excesso, e
com isso o corpo inteiro adoece.
c) Pessoas com tuberculose apresentam diferentes sintomas. O principal é a tosse,
inicialmente seca e depois produtiva (com catarro), com duração de três semanas ou
mais e, às vezes, confundida com uma gripe mal curada ou com tosse de fumante.
d) O doente com hanseníase deixa de transmitir a doença somente no final do
tratamento.

19- São atitudes corretas do agente comunitário frente aos cuidados com a gestante:
a) Realizar a busca ativa da gestante faltosa às consultas de pré-natal.
b) Verificar o cartão de vacinação a fim de saber se a vacina antitetânica foi
realizada.
c) Fazer acompanhamento da gestante independentemente do serviço de saúde
onde ela esteja fazendo seu pré-natal (Unidade Básica de Saúde, com a equipe de
Saúde da Família, clínica particular ou hospital).
d) todas afirmativas estão corretas.

20- São atribuições corretas frente à violência domiciliar:
a) Estar atento aos sinais de violência, durante a realização das visitas domiciliares
de rotina, não se esquecendo de que a família é um espaço íntimo e que é preciso
ter cuidado na forma de fazer as perguntas, de abordar as pessoas e de fazer as
anotações.
b) Censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos.
c) Comentar com terceiros o que você está percebendo.
d) Tirar conclusões precipitadas considerando não sinais isolados.

21- Epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais
continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades
e regiões inteiras, é chamada:
a) endemia.
b) pandemia.
c) pancitopenia.
d) epidemia generalizada.



22- A vacina tríplice viral evita quais doenças?
a) Sarampo, caxumba e rubéola.
b) Febre amarela, catapora e raiva.
c) Meningite, exantema, conjuntivite.
d) Tuberculose, hepatite B, difteria.

23- Sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DST), são funções do agente:
I. Identificar áreas de maior vulnerabilidade de acesso às drogas, entre elas, bares,
pontos de prostituição, casas ou locais de uso de drogas. Nelas podem ser
desenvolvidas ações preventivas importantes, facilitando o acesso aos materiais de
prevenção e o encaminhamento aos serviços de saúde.
II. Identificar pessoas e famílias em situação de maior vulnerabilidade, respeitando o
direito de privacidade e facilitando o vínculo com o serviço de saúde. Nem todas as
pessoas se sentem à vontade para falar de assuntos íntimos, como sexo e uso de
drogas, devendo, portanto, ser respeitado o limite que é dado pela pessoa.
III. Orientar para que o adolescente procure atendimento na UBS se houver algum
sinal ou sintoma de DST.
IV. Conversar com o adolescente sobre a importância de fazer sexo seguro – uso da
camisinha masculina ou feminina em todas as relações sexuais e orientar onde e
como consegui-las.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I e III.
d) todas afirmativas.

24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB - Portaria n°
2488/GM/2011, é INCORRETO afirmar que a Atenção Básica:
a) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização e se aproxima da vida das
pessoas somente em casos de doenças.
b) Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e
centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
c) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da
continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da
humanização, da equidade e da participação social.
d) Considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando
produzir a atenção integral.

25. De acordo com a Lei nº 11.350/2006, são consideradas atividades típicas do
Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação, EXCETO:
a) A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural.
b) O detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos
a suas atribuições, para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de
saúde.
c) Prescrever medicações anti-hipertensivas padronizadas pela Unidade de Saúde
bem como anticoncepcionais de uso habitual de adolescentes.
d) A mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas
voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional.


