
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE 

llNGUA PORTUGUESA 

A partir da letura do texto abaixo, responda às questões 1 e 2. 

Crianças que veem comidas saud6vels na TV tendem a se aUmentar melhor 

Programas de televisao que apresentem alimentos saudáveis podem ser uma ajuda e tanto para que as 

cnanças façan melhores escolhas alimentares. segundo uma pesquisa realizada na Holanda e publicada na 

Revista de Nutnç&l. Educaçao e Comportamento, dos Estados Unidos. Os pesquisadores chegaram â condusao 

após realizarem lJTl experimento com 125 crianças holandesas que tinham enlre 10 e 12 anos. 

No estudo. os pequenos foram divididos em grupos: parte deles assistiu a t.m programa de culinár1a em que 

apareciam alimentos saudáveis, os outros jovens viram programas com comidas nem tao benéficas â saúde. Após 

a exibiçao dos programas, os pesquisadores ofereceram dois lanches para as crianças: um mais saudável, com 

maça e pepino, e outro com batatas fritas e biscoilos industrializados. Segundo os especialistas, as crianças que 

assisbran a programas de TV em que apareciam alimentos saudáveis tinham uma probabilidade quase três vezes 

maior de optar peto menu mais nutritivo. 

Para Frans FoIkvord, llder da pesquisa, o estudo prova que a educaçao alimentar é essencial , indusive, no 

ambiente açadêmtco. -A educaçao nutricional nos ambientes escolares pode ter uma influência positiva importante 

no conhecimento. atitudes, habilidades e comportamentos das crianças-, disse no artigo. 

Os estudiosos fIZeram questao de ressaltar que maus hábitos alimentares durante a infância e a adolescência 

têm mUlipJos etenos negativos para a saúde. Por isso, etes acreditam que influenciar positivamente as crianças é 

import.-Q -A probabilidade de consumir frutas e legumes entre jovens e adultos está fortemente relacionada ao 

conhecimento de como prepará-ios", comentou Falkvord. MO aumento das habilidades culinárias entre as crianças 

pode inftuenciar positivamente o consumo de frutas e vegetais de forma que persista na idade adulta", conclui. 

AI, ! ! G.-.u. 0610112020 o.ponI'.'eI em htlpsJlrevistag~.gIobo.com/C~2Oo'011cnanc;...-que-veem-comidas

lUlUdaveis·".tv-tendem-llHlbmerrtar·me!hor htmI Aceuo em 07/0312020. (Ad~.) 

1) De BCOIdo com O que é apresentado no texto acima. é CORRETO afirmar que: 

A) Os programas televisivos de culinarla sao a principal forma de educaçao alimentar para crianças e 

IIdcJlucentes 

B) H6 uma relaçAo drela entre saber preparar alimentos e assistir programas televiSivos sobl"e comida. 

C) Cttanças que aSSistem a programas sobre comida costumam optar por alimentos mais saudáveis no seu dia 
• dia 

.• Dl Nao há confirmaçlo de que os hábitos alimentares exercidos na infanda se mantenham na fase adulta. 
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Agente ComunlUfio de Saúde; Ageote cte Comb«e • ~ 

discursivo do texto e às sequêndas que o • 
que: 

_ .A) Trata-se de !.ma noticia, composta por sequências argumentatiV3S e narratiVas. 

B) Trata-se de um relato, composto predominantemente por sequências narrativas. 

C) Trata·se de um artigo de opiniao, composto por sequênCias argumentativas 

D) Trata·se de uma crOnica, composta por sequências narrativas e opinativas 

leia a letra de musica a seguir para responder li próxima questao: 

A carta 

Escrevo-Ie Porém, o que me importa 

Estas mallraçadas linhas. 

Meu amor, 

~ confessar~te uma vez mais: 

porque veio a saudade 

Visitar meu coraçao. 

Espero que desculpes 

Os meus erros. por favor, 

Nas frases desta carta 

Que é uma prova de afeiçao. 

Talvez tu nAo a leias, 

Mas quem sabe até daràs 

Resposta imediata 

Me chamando de "Meu Bem~. 

Não sei amar na vida 

Mais ninguém. 

! ... } 

Ao me apaixonar, 

Por ti não reparei 

Que tu tivestes 

S6 entusiasmo 

E para tenTIinar 

Amor assinarei 

"00 sempre, sempre leu .. : 

SAMPAIO, Raul: SANTOS. BenH A eMa Disponfvel em: https:l'-wlelraslTlU$.btleraamo..carloa/4577I1Acessoem: 07103/2020. (Adaptado.) 

3) Essa letra de cançao esta disposta na forma de carta pessoal. Ê CORRETO apontar, como um dos 

elementos formais desse gênero de texto: 

A) A dec1araçao de amor do remetente a mulher amada. 

_ - s) Os vocativos Intimos "meu amo"- e "amor" para chamar a destinataria 

C) O pedido de desculpa pelos erros gramaticais do texto. 

O) A expectativa de que a destinataría responderá imediatamente à carta 
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~eote ComurutêriQ de SaUde; Aget\te de CombMe, E~ 

à charge abaixo: 

ZUKKQ, Daniel, Jomald6 Bmsllia . 0310212020. Disponl...el em: hllpsJljornaldet>r.lffa.com.brlchargeslchsrge.do-dia-

2621h1tps:I~omaldeOras~iacom brlchlWgeslcharge-do-dia-2621 Acesso em: 0710312020. 

4) ~ CORRETO atestar que o efeito de humor da charge é provocado pelas seguintes figuras de linguagem: 

A) Metáfora e comparaçao. 

B) Hipérbole e antltese. 

-.C) Comparaçao e ironia. 

D) Paradoxo e metonlmia 

5) ~ CORRETO apontar. entre os principais problemas sociais abol'dados na charge: 

• A) Desemprego populacional e pandemias. 

B) Violência nas cidades e burocracia. 

C) CongestiOnamento no trânsito e pobreza. 

Dl Superlotação de hospitais e xenofobia. 

As questOes de 6 a 8 baseiam-se no texto a seguir: 

- Ai! Uil Vól - redamava a menina. 

Selina 

_ Que é isso, Belina? Estou penteando com tanto cuidad01 Seguro cada montinho de cabelo bem perto da 

raiz e ainda uso um pente de madeira com dentes grossos. Entao, deixa de manhal - ralhou a avó. 

_ Eu Sei , .... ól Mas, mesmo assim, dói! Ainda bem que, depois do penteado pronto, eu me sinto bem! - disse a 

menina. com cara de levada. 

_ Oh. minha querida! Apesar de saber que nao tem jeito de evitar uns puxOezinhos, a vovó penteia o seu 

cabelo com muito carinho _ a avó falava devagarzinho ... devagarzinho ... parecia música . 

Organização: Fundação de Ensino de Contagem - Funee 
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o dia de fazer penteado novo era especial. A avó as ou o coque I , lavava o cabelo 

neta. passava creme para desembaraçar. desembaraçava, lavava de novo e secava com a toalha . Nessa última 

etapa. o cabelo jã nao tinha mais creme. Uma dica: o segredo para um bom Irançado é deixar o cabelo bem 

limpinho e sem creme. Evita caspa e fadlita o manusear dos fios. 

Depois de todas essas etapas, a avó sentava-se em um banquinho, cofocava uma almofada para Betina 

sentar-se no chao, jogava uma toalha sobre os ombros da menina , dividia o cabelo em mechas e ia 

desembaraçando. penteando e trançando uma a uma, com uma rapidez incrlvel , 

Enquanto trançava. avó e neta conversavam , cantavam e contavam histórias. Era tanta falaçao, tanta 

gargalhada que o tempo voava! E. no final , o resultado era um conjunto de tranças tao artisticamente realizadas que 

mais parecia uma renda. 

GOMES. N ' ma Lino. BeIIll8 Adaptado. Oisponlvel em hltpJfwwwletr8l ,ufmg.brllrterafn:.'8utOfasl24-textos--d.-&utOfasl99O-nilma.Jino.gomes

texto-o2 Acesso em. 08l03I2020 

6) E: CORRETO considerar que o texto acima consiste em: 

A) Um conto em primeira pessoa caracterizado peto retato de memórias Intimas. 

B) Uma narrativa em terceira pessoa de uma cena do cotidiano das personagens. 

C) Uma narrativa em terceira pessoa sobre um evento extraordinário para o narrador. 

- • O) Um conto em primeira pessoa com a participaçao do narrador nos fatos contados. 

7) Como aspectos do tema central do texto, é CORRETO apontar questões relacionadas a: 

A) Lazer e feminilidade. 

B) Educaçao e entretenimento. 

C) Arte e sustentabilidade , 

_ • O) Ancestralidade e afetividade. 

8) Quanto ao processo de formaçao de palavras, é CORRETO afirmar que os vocabutos ~puxõezinhOs· e 
"devagarzinho· sao resultantes de: 

_ • A) DerivaçAo imprópria 

B) Prefb:açao. 

C) Suflxaçao. 

O) Aglutinaçao. 
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FIai lurtD 

'li 7 do grupo 115 :01. ficam as jabutirabeiras. 

E' 1 •• gente B I"da. Mas depois, 

.. plslC.eI: furtar jabuticaba. 

_ chu"a se no pé. 

O furto exaure-se no ato de furtar. 
Conaclência malaleYe do que asa 

aoducer. 
volto de ma vazias para casa. 

10: 

ANDAADE. CarIoI 0rurmI0nd de. BoIernpo n. 2006. p. 238. 

9) Os V8'l808 "O furto ex8ld8 88 no ato de furtar. I Consdência maia leve do que asa 180 descer" sugerem que: 

A) Quem rota fMa no pé deve nec eriameme responsabilizar-se por isso. 

B) As tnw-..aa Infantis nAo merecem qualquer ptriçao, por serem inocentes. 

C) A l'KI8I8tIsia do poeta em relaçIo a seu tempo de escola e à sua infância é notória. 

- "O) Chupar no p6 81 frutas fwtadas 6 mais prazeroso que levá-las para casa. 

10) O utUo -Frut&:futo-, ao fazer lembrar os vocátuos '"furta .... e "fruto .. , respectivamente, explora uma relaçao 

de: 

_ .... ) P.."lmla. 

B)SInonImIa. 

Cl_a. 
D) Ai""',ia. 

;1.0010 CI 10Il10 • ugulr para rupooder às questftes 11 e 12: 

Pt • .,..,lr ou remediar? 

e. bi 1IIIIIroe ewelhecem a passos apressados. A faixa etária que mais cresce entre nós é a que passou 

.. ao IDOI. A expectadva de vida ao nascer - que mal ultrapassava os 40 anos, no inicio do século passado -

.... e nIo para de aumentar. O envelhecimento populacional que experimentamos nos últimos 50 anos 
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101-102-103 -104-
105 -106 -107 10S 109 Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate a Endemias 

levou o dobro de tempo para ocorrer nos palses europeus industrializados. Motivo de orgUlho, esse aumento 

expressivo da longevidade, no entanto, vem acompanhado da necessidade de investimentos e de organizaçao do 

sistema de saúde para a nova realidade. 

[ ... ] 
o progresso e o desenvolvimento tecnológico nos trouxeram a possibilidade de ganharmos a vida no conforto 

das cadeiras e na fartura de alimentos, combinaçao perversa que se tomou a fonte dos males modernos. 

Sedentarismo e excesso de peso estão por trás dos principais problemas que enfrentamos. O sistema públiCO e os 

planos de saúde precisam investir na prevençao e na atençao primária, para interferir antes que as doenças se 
instalem. 

VARELLA, Dréuzio. "PrevenIr ou remediar: envelhecimento e saúde", 

11) Quanto à ocorrência de sujeito composto, é CORRETO indicar o trecho: 

A) "esse aumento expressivo da longevidade [ ... ] vem acompanhado da necessidade de investimentos e de 

organização do sistema de saúde", 

B) "A expectativa de vida ao nascer [",] atingiu 76 anos·, 

- .. C) ·Sedentarismo e excesso de peso estão por trás dos principais prOblemas que enfrentamos", 

O) ~A faixa etária que mais cresce entre nós é a que passou dos 60 anos", 

12) Em "MotiVo de orgulho, esse aumento expressivo da longevidade, no entanto, vem acompanhado da 

necessidade de investimentos e de organização do sistema de saúde para a nova realidade", o termo "no entanto" 

tem sentido de: 

_ • A) Conclusao. 

8) Adversatividade. 

C) Concessão. 

D) Consecutividade. 

CONHECIMENTOS ESPEciFiCaS 

13) S30 valores fundantes no processo de efetivaçao da Polltica Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), 

EXCETO: 

®A educaçao em saúde. 

S) A Inctusao social . 

C) A corresponsabilidade. 

_ .. D) A solidariedade. 
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De acordo com~o~ti1998ãdd;;aC;;;;;; 

AI Doscontralizaçao. 

8) Atendimento integral . 

Ç) ParticlpaçAo da comunidade. 

~o 

De acordo com 8 Constltuiçao da República Federativa do Brasil , ao Sistema Único de Saúde compete, além .outras atrIbulçOes: 

I. Participar da fonnutaçao da polltica e da execuçao das ações de saneamento básico. 

11. Exeour as aç6es de vlgllAncia sanitária e epidemiolOgica, bem como as de saúde do trabalhador. 

111. Ordenar a fonnaçAo de recursos humanos na área de saúde. 

EII., CORRETAS as altematlvas: 

A) I, 11 e 111. 

B) I e 111. 

- ' C) lell. 

O) 11 e 111. 

16) A Alençao Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem: 

J. ReduçlO de danos. 

11 CuIdados paliativos. 

III VIgIlanda em sallde. 

EstIo CORRETAS as afinnatlvas: 

A) lell, apenas. 

S) lelll, apenas. 

C) 11 e 111, apenas. 

O) ~lIelll 

Organização: Fundação de Ensino de Contagem - Funcc 
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17) A I dil !;;;~ podemos afirmar, EXCETO: 

- • A) No inicio, é assintomàtica, mas pode evoluir até formas muito graves. 

B) Como se pega: o homem infectado elimina ovos viáveis de S. mansonl (verme) por meio das fezes. Esses 

ovos, ao entrarem em contato com a água, rompem-se e permitem a salda de larvas ciliadas. Essas larvas 

penetram no caramujo, multiplicam-se a, entre quatro e seis semanas, começam a ser eliminadas na forma 

de larvas infectantes chamadas de cercárias. Elas penetram no ser humano pela pele, mais frequentemente 

pelos pés e pernas, por serem áreas do corpo que ficam em maior contato com âguas contaminadas de rios 

e lagos. 

C) As cercarias sao vislas em maior quantidade entre 06h e 10h, quando a luz solar e o calor sao mais amenos. 

Dl Alguns sintomas: após contato com água contaminada, inicia-se com uma coceira e o aparecimento de 

pontos vermelhos na pele, como se fossem picadas de insetos (em um perrodo de 24 a 72 horas, podendo 

chegar a até 15 dias). Cerca de um a dois meses após, aparecem sintomas como febre, dor de cabeça, falta 

de apetite, náuseas, tosse. diarreia. 

18) A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada pelo mosquito Aedes aegypti. ~ hoje uma das 

doenças mais frequentes no Brasil, atingindo a populaçao de todos os Estados, independentemente de classe 

social. Assinale com (V) as verdadeiras e com(F) as falsas afirmativas sobre a Dengue: 

( ) No seu ciclo de vida, o mosquito apresenta quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. 

( ) O mosquito adulto vive, em média, de 30 a 35 dias. 

( ) Um ovo de Aedes aegypti pode sobreviver por, no máximo, 07 dias se o local onde ele foi depositado ficar 

seco. 
( ) A fêmea do Aedes aegypti costuma picar as pessoas durante a noite. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V-F-V-F. 

-- 8 ) F -V-F-V. 
-. C) V-V-F- F. 

O) F-V- V - F. 
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A re apeno da Ofg8nizaçlo do n ......... 
lDcd ''Wde com o seu respectivo conceito. 

iIíOUN\ I 

de acordo com a fazendo a raaçlo da 

Aa ~n e serviços de saúde estao organizados em redes de atenção regionaHzadas e hierarquizadas, de 

bma a garantir o atendimenl:o integral ê populaçAo e a evitar a fragmentaçao das ações em saúde. O acesso 

• popuIaçIo ocoile preferencialmente pela rede béslca de saúde (atençêO básica) e os casos de maior 

complexidade &lo encaminhados aos serviços especializados, que podem ser organizados de fonna municipal 

OU regional. dependendo do porte e da demanda do municlpio 

) E1Ib:a!égia adotada no Brastl que reconhece o municlpio como plincipaf responsável pela saúde de sua 

pop.açlO. Permitiu b.-.terir aos muooptos a responsabilidade e os recursos neoessãrios para exercerem a 

geatAo sobJe as açOes e os serviços de saUde Pf'8SIados em seu tenitório. 

( J ) é um doi princlpios que orieutam a organizaçao do SUS. Representa a articulação enlre os gestores 

estadual. e municipais na implementaçlo de poIlticas, ações e serviços de saúde qualificados e 

dU!AatJalizados, garantindo acesso, integralidade e resolutividade na alençao ti saúde da populaçao. Significa 

organizar os setviços de saúde em cada regiAo para que a populaçao tenha acesso a todos os tipos de 

.dI .... IIO. Quando recebido pelo sistema de saúde, o cidadlo seré encaminhado para um serviço de saúde 

110 rer_ daquela 18gUIo. 

Assinale a attematiVa que apresenta a sequência CORRETA em relação às associações feitas acima: 

A) 1-2-3. 

B) 3-2-1 . 

C) 2-3-1 . 

D) 2-1-3. 

20) A PoUt!ca Nacional de PromoçAo da Saúde (PNPS) adota como principiOS, EXCETO: 

.. A) A illli8ssetortafidade. 

B) O controle social. 

C) A irtersetorialidade. 

O) O empode .. wnento. 
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~2~1f) ~'~~~~O~7~~;=~;~'~09~~;;;:e.1r;;p;u; ,,:;;p;;; ~~"'~:~'~·;;:~:~'~;a;:ctl;:"~d:;;:;;i:;·;s:-·-A:""-"-"'-C-""""--'_._"""_''''''' ________ .J 

- 1 A) Integrada por representantes dos estados, municlpios, do Distrito Federal e da Uniao, a comlssao é um foro 

de articulaçAo e pactuaçao na esfera federaL Na comissão, são definidas diretrizes, estratégias, programas, 

projetos e alocaçao de recursos do SUS. As decisões são tomadas por consenso. 

B) Nesse espaço, representantes do govemo estadual e dos municlpios articulam-se e reahzaon as suas 

paduaçOes. Ela é responsável por organizar a atençao à saúde no estado, além de definir estratégias, 

programas, projetos e alocaçao de recursos do SU$, no ambito estadual. Vare observar que, antes de levar 

um tema para ser discutido nesta esfera, o assunto deve ter sido debatido entre os municlpios em outras de 

suas insta nelas representativas. As decisões somente são encaminhadas se envolverem questOes contrárias 

aos pactos e poIlticas do SUS ou aquelas que envotvem a Uniao. Constilufdo por usuãrios, trabalhadores de 

saúde e representantes do governo e prestadores de serviço, tem a funr~ao deliberativa, consultiva e 

fiscalizadora das ações e serviços de saúde do munidpio. 

C) Composto por secretários de saúde dos estados, representa os gestores estaduais junto á ClT, para o qual 

pode formular e propor politicas. O conselho também serve aos secretários estaduais como um f6n.m de 

debate, intercâmbio, trocas de experiências e a discussao para a implementaçao das pollticas e diretrizes 

constitucionais. 

D) Pode ser criado por lei municipal. O conselho fica vincutado ao SUS e tem a finalidade de planejar, 

acompanhar, fiscalizar, avaliar a execuçao de politicas públicas, serviços e ações de saúde em cada unidade 

de saúde. 

22) A respeito das orientações a serem dadas para prevençao da DENGUE, observe as alternativas abaixo: 

I. Pratos de planta: escorrer a água dos pratinhos dos vasos de plantas, lavar com uma escova e colocar areia 

grossa até a borda. 

11. Flores tipo bromélias: regar com SOlUça0 de água sanitária, OOla vez por semana (!.ma colher de sopa de 

âgua sanitária para cada litro de água). 

1\1. Calhas de égua de chuva: verificar se nao estao entupidas. Remover as fothas que possam impedir o 

escoamento da água. 

IV. Vasos sanitários em desuso: deixar a tampa sempre fechada. Em banheiros pouco usados, dar a descarga 

uma vez por semana . 

Estao CORRETAS as alternativas: 

- • A) I, 11 e UI apenas. 

B) U e IV apenas. 

C) I e 111 apenas. 

D) I, li, UI e IV. 
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105 -106 -107 - 108 - 109 Agente Comunitário de Sa(Jde; Agente de Combate ai Endeml. 

A respeito das doenças infecciosas e numere a "l:iNI\iill~d"e;-;;;;;~~com;;;;;-;;a~o.:üN~ 
" I, 

fazendo a relaçao da modalidade com o seu respectivo conceito. 

COLUNA I 

1. Endemia 

2. Pandemia 

3. Epidemia 

COLUNA 11 

( l. ) Quando a doença ocorre apenas em um determinado local ou regil'lo de forma persistente e permanente, não 

atingindo nem se espalhando para outras comunidades. 

( ~ ) Quando a doença ocorre numa comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de 

outras regiões, originando um surto. 

( j.. ) Quando a doença 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. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

A) 1-2 - 3. 

_B) 2 - 3-1 . 

_0C) 1 - 3 - 2. 

D) 2 - 1 - 3. 

24) De acordo com a lei orgânica da saúde, estão inclufdas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) a execução de açOes: 

I. De vigilância epidemiológica. 

11 . De saúde do trabalhador. 

lU. De vigilância sanitaria. 

IV. De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

Estao CORREl AS as alternativas: 

A) I, 11 e 111 apenas. 

B) 11 e IV apenas. 

C) I e 111 apenas . 

.. D) I, 11, 111 e IV. 

· ã' Fundação de Ensino de Contagem - Funec Orgamzaç o. 
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25) De acordo com a LEI N° 11 .350, DE 5 DE uu, DE 2006, entende-se po-;:-8 em 

as práticas polltico--pedagógicas que: 

I. Decorrem das ações voltadas para a promoçao, a proteção e a recuperação da saúde. 

11. Estimulam o autocuidado, a prevenção de doenças e a promoção da saúde individual e coletiva a partir do 

diálogo sobre a diversidade de saberes culturais, sociais e cientificos. 

IH. Valorizam os saberes populares, com vistas à ampliação da participação popular no SUS e ao fortalecimento 

do vinculo entre os trabalhadores da saúde e os usuários do SUS. 

IV. Promovem o fortalecimento do vinculo entre os trabalhadores da saúde e os usuários. 

Estão CORRETAS as alternativas: 

A ) I, 11 e 111 apenas. 

-<oS} 11 e IV apenas. 

C) I e 111 apenas . 

• D) I, 11, 111 e IV. 
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