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PORTUGUÊS

A MORTE DOS GIRASSÓIS

"Anoitecia, eu estava no jardim. Passou um vizinho e
ficou me olhando, pálido demais até para o anoitecer. Tanto
que cheguei a me virar para trás, quem sabe alguma coisa
além de mim no jardim. Mas havia apenas os brincos-de-
princesa, a enredadeira subindo tenta pelos cordões, rosas
cor-de-rosa, gladíolos desgrenhados. Eu disse oi, ele fi-
cou mais pálido. Perguntei que-que foi, e ele enfim suspi-
rou: "Me disseram no Bonfim que você morreu na Quinta-
feira."Eu disse ou pensei em dizer ou de tal forma deveria
ter dito que foi como se dissesse: "É verdade, morri sim.
Isso que você está vendo é uma aparição, voltei porque não
consigo me libertar do jardim, vou ficar aqui vagando feito
Egum até desabrochar aquela rosa amarela plantada no dia
de Oxum. Quando passar por lá no Bonfim diz que sim, que
morri mesmo, e já faz tempo, lá por agosto do ano passado.
Aproveita e avisa o pessoal que é ótimo aqui do outro lado:
enfim um lugar sem baixo-astral."

Acho que ele foi embora, ainda mais pálido. Ou eu fui,
não importa. Mudando de assunto sem mudar propriamente,
tenho aprendido muito com o jardim. Os girassóis, por exem-
plo, que vistos assim de fora parecem flores simples, fáceis,
até um pouco brutas. Pois não são. Girassol leva tempo se
preparando, cresce devagar enfrentando mil inimigos, formi-
gas vorazes, caracóis do mal, ventos destruidores. Depois de
meses, um dia pá! Lá está o botãozinho todo catita, parece
que já vai abrir. Mas leva tempo, ele também, se produzindo.
Eu cuidava, cuidava e nada. Viajei por quase um mês no
verão, quando voltei, a casa tinha sido pintada, muro inclu-
sive, e vários girassóis estavam quebrados. Fiquei uma fera.
Gritei com o pintor: "Mas o senhor não sabe que as plantas
sentem dor que nem a gente?"O homem ficou me olhando
tão pálido quanto aquele vizinho.

Não, ele não sabe, entendi. E fui cuidar do que restava,
que é sempre o que se deve fazer. Porque tem outra coisa: gi-
rassol quando abre flor, geralmente despenca. O talo é frágil
demais para a própria flor, compreende? Então, como se não
suportasse a beleza que ele mesmo engendrou, cai por terra,
exausto da própria criação esplêndida. Pois conheço poucas
coisas mais esplêndidas, o adjetivo é esse, do que um giras-
sol aberto. Alguns amarrei com cordões em estacas, mas
havia um tão quebrado que nem dei muita atenção, parecia
não valer a pena. Só o apoiei numa espada-de-são-jorge com

jeito, e entreguei a Deus. Pois no dia seguinte, lá estava ele
todo meio empinado de novo, tortíssimo, mas dispensando
o apoio da espada. Foi crescendo assim precário, feinho,
fragilíssimo.

Quando parecia quase bom, cráu! Veio uma chuva medo-
nha e deitou-se por terra. Pela manhã estava todo enlame-
ado, mas firme. Aí me veio a idéia: cortei-o com cuidado e
coloquei-o aos pés do Buda chinês de mãos quebradas que
herdei de Vicente Pereira. Estava tão mal que o talo pendia
cheio dos ângulos das fraturas, a flor ficava assim meio de
cabeça baixa e de costas para o Buda.

Não havia como endireitá-lo.

Na manhã seguinte, juro, ele havia feito um giro completo
sobre o próprio eixo e estava com a corola toda aberta, ilu-
minada, voltada exatamente para o sorriso do Buda. Os dois
pareciam sorrir um para o outro. Um com o talo torto, outro
com as mãos quebradas. Durou pouco, girassol dura pouco,
uns três dias. Então peguei e joguei-o pétala por pétala, de-
pois o talo e a corola entre as alamandas da sacada, para
que caíssem no canteiro lá embaixo e voltassem a ser pó,
húmus misturado à terra, depois não sei ao certo, voltasse
à tona fazendo parte de uma rosa, palma-de-santa-rita, lírio
ou azaleia, vai saber que tramas armam as raízes lá embaixo
no escuro, em segredo. Ah, pede-se não enviar flores. Pois
como eu ia dizendo, depois que comecei a cuidar do jardim
aprendi tanta coisa, uma delas é que não se deve decretar
a morte de um girassol antes do tempo, compreendeu? Al-
gumas pessoas acho que nunca. Mas não é para essas que
escrevo. "
(FONTE: https://contobrasileiro.com.br/a-morte-dos-girassois-conto-de-caio-fernando-abreu/)

01. (CONCURSO CRATO/2021) No conto de Caio
Fernando Abreu, há uma discussão acerca dos ele-
mentos que envolvem a morte. Assinale a ÚNICA
alternativa que comprova essa afirmação.

A) "Não, ele não sabe, entendi. E fui cuidar do que res-
tava, que é sempre o que se deve fazer."

B) "Algumas pessoas acho que nunca. Mas não é para
essas que escrevo."

C) "Aproveita e avisa o pessoal que é ótimo aqui do outro
lado: enfim um lugar sem baixo-astral."

D) "Quando parecia quase bom, cráu!"

E) "Tanto que cheguei a me virar para trás, quem sabe al-
guma coisa além de mim no jardim."
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02. (CONCURSO CRATO/2021) A morte é conside-
rada, pelas religiões, como uma passagem para um
plano espiritual. Algumas delas acreditam que o
que fazemos aqui na terra nos garantirá um passa-
porte para um lugar melhor, ou nos condenará ao
sofrimento eterno. A partir do texto, infere-se que
o autor acredita que:

A) Ele está morto e que foi para o céu, pois sempre seguiu
os dogmas de sua religião.

B) Ele, por ser cristão, tem passaporte carimbado para um
lugar melhor no plano divino com o pai celestial.

C) Ele está condenado a vagar pela terra por ter descum-
prido os dogmas impostos pela sua religião.

D) Os santos mencionados no texto, de matriz africana,
irão guiá-lo ao longo de sua jornada encarando a
morte.

E) Os santos mencionados no texto, de matriz africana, o
condenaram ao sofrimento eterno.

03. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase: "Depois de
meses, um dia pá! Lá está o botãozinho todo ca-
tita", a expressão catita estabelece relações textu-
ais e semânticas com:

A) Uma rosa amarela plantada

B) Gladíolos desgrenhados

C) Girassol

D) Buda

E) Talo torto

04. (CONCURSO CRATO/2021) Ao longo do texto, o
autor faz menção a várias lições que teve ao cuidar
dos girassóis. Dentre as opções abaixo, assinale
UMA que não pode ser considerada como aprendi-
zado

A) "Gritei com o pintor: ?Mas o senhor não sabe que as
plantas sentem dor que nem a gente?"

B) "O homem ficou me olhando tão pálido quanto aquele
vizinho."

C) "Algumas pessoas acho que nunca. Mas não é para
essas que escrevo."

D) "Não havia como endireitá-lo."

E) "Não se deve decretar a morte de um girassol antes do
tempo."

05. (CONCURSO CRATO/2021) Um dos personagens
do texto, Vicente Pereira, foi o responsável por doar
ao narrador um Buda quebrado. A partir das
informações contidas na história, podemos afirmar
que:

A) Eles são grandes amigos, que costumavam trocar pre-
sentes nas festas de fim de ano.

B) Eles são irmãos, já que, para a cultura indiana, Buda
representa união entre as pessoas.

C) Os dois são vizinhos e, justamente por isso, dividiam
os objetos quebrados.

D) Eles são, seguramente, namorados, já que o Buda foi
um presente de casamento.

E) Nenhuma informação do texto revela a natureza da re-
lação entre eles.

06. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase: "Foi cres-
cendo assim precário, feinho, fragilíssimo." As
palavras sublinhadas devem ser classificadas como:

A) Substantivo

B) Advérbio

C) Preposição

D) Adjetivo

E) Verbo

07. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase "Não havia
como endireitá-lo", a partícula "lo " é classificada
como:

A) Pronome oblíquo tônico depois de verbo auxiliar

B) Pronome Enclítico

C) Verbo seguido de gerúndio

D) Locução verbal

E) Preposição
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08. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase "A flor fi-
cava assim meio de cabeça baixa e de costas para
o Buda.", a palavra "e" configura:

A) Oração Subordinada

B) Conjunção Coordenativa

C) Oração Coordenada e Subordinada

D) Pronome Relativo

E) Oração Subordinada e Coordenada

09. (CONCURSO CRATO/2021) "Mas havia ape-
nas os brincos-de-princesa, a enredadeira subindo
tenta pelos cordões, rosas cor-de-rosa, gladíolos
desgrenhados." A palavra em destaque pode ser
classificada como:

A) Preposição

B) Artigo

C) Locução Adverbial

D) Conjunção

E) Verbo

10. (CONCURSO CRATO/2021) "Então, como se não
suportasse a beleza que ele mesmo engendrou, cai
por terra, exausto da própria criação esplêndida".
O aposto destacado em negrito pode ser classificado
como:

A) Explicativo

B) Enumerativo

C) Recapitulativo

D) Distributivo

E) Superlativo

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. (CONCURSO CRATO/2021) Num triângulo ABC
retângulo em C temos sen Â =

3

5
. Logo tg Â vale:

A)
3

4

B)
4

5

C)
5

4

D) 1

E)
3

2

12. (CONCURSO CRATO/2021) A negação de "todo
número ímpar é divisível por 3", é:

A) Nenhum número ímpar é divisível por 3.

B) Todo número par é divisível por 3.

C) Existe número ímpar não divisível por 3.

D) Existe número par divisível por 3.

E) Existe número par não divisível por 3.

13. (CONCURSO CRATO/2021) Encontre a distância
entre os pontos A (5, 7) eB (6, 9)

A) 5

B)
√
3

C) 3

D) 2

E)
√
5

14. (CONCURSO CRATO/2021) A inversa da matriz

M =

(
1 2
3 4

)
é a matriz:

A)

 1 1
2

1
3

1
4


B)
(

4 3
2 1

)
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C)

 −2 1

3
2 −1

2


D)
(

1 3
2 4

)

E)
(

1 3
6 2

)

15. (CONCURSO CRATO/2021) Uma mercadoria so-
freu dois acréscimos sucessivos de 10% e passou a
custar R$ 726,00. Quanta custava a mercadoria an-
terior aos dois acréscimos?

A) R$ 605,00

B) R$ 600,00

C) R$ 620,00

D) R$ 580,00

E) R$ 610,00

COMPETÊNCIA SÓCIO-EMOCIONAL

16. (CONCURSO CRATO/2021) Maior predisposição
à instabilidade emocional e vulnerabilidade em si-
tuações estressoras podem ser observadas em pes-
soas com altos níveis de:

A) Abertura para experiências

B) Conscienciosidade

C) Extroversão

D) Neuroticismo

E) Agradabilidade

17. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre competências
socioemocionais, assinale a alternativa CORRETA:

A) Questões referente as competências socioemocionais
são consideradas obsoletas, não sendo discutidas atu-
almente por áreas como psicologia e educação.

B) Um maior nível de desenvolvimento das competências
socioemocionais pode estar diretamente associado a
dificuldades em estabelecer relações interpessoais sau-
dáveis.

C) O desenvolvimento de competências socioemocionais
pode estar relacionado à presença de uma comunica-
ção mais assertiva e interações mais saudáveis.

D) O desenvolvimento de competências socioemocionais
e a gestão mais saudável das emoções não tem ne-
nhuma relação entre si.

E) Uma pessoa com maior nível de desenvolvimento de
suas competências socioemocionais tende a apresentar
prejuízos evidentes em sua capacidade de resolução de
problemas.

18. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale com V (ver-
dadeiro) ou F (falso) os itens abaixo.

I) Ao falarmos sobre personalidade, nos referimos a pre-
sença de um conjunto de traços que são relativamente
mais estáveis ao longo da vida do indivíduo.

II) Os traços de personalidade podem ser adaptativos ou
desadaptativos.

III) Os traços de personalidade são imutáveis e não existe
possibilidade de mudança ao longo da vida.

IV) Os traços de personalidade podem ser atenuados ou
aprimorados.
Marque a opção com a sequência correta, de cima
para baixo.

A) V, V, V, V

B) F, F, V, F

C) V, V, V, F

D) V, V, F, V

E) V, V, F, F

19. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que não integra as dimensões da Educação In-
tegral.

A) dimensão cultural

B) dimensão física

C) dimensão social

D) dimensão apenas temporal

E) dimensão intelectual
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20. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação conduta
construída na ótica da ética profissional e em res-
peito à cidadania, marque a alternativa incorreta.

A) A premissa de agir em acordo com a moral e os bons
costumes.

B) Construir relacionamentos saudáveis com os seus co-
legas de trabalho.

C) Respeitar crenças religiosas e posicionamentos políti-
cos.

D) Ostentar de forma incisiva o seu ponto de vista.

E) Exercer de maneira eficiente as suas atribuições profis-
sionais.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. (CONCURSO CRATO/2021) Nos aplicativos do
Microsoft Office os ícones são organizados em gru-
pos e os grupos são organizados em guias. Assinale
a alternativa que apresenta o grupo onde os ícones
copiar, colar e recortar estão localizados.

A) Parágrafo;

B) Fonte;

C) Referências;

D) Exibir;

E) Área de Transferência.

22. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que apresenta a sequencia de atalhos para: re-
cortar; colar; salvar e fechar um documento no Mi-
crosoft Word.

A) Ctrl+R; Ctrl+V; Ctrl+B e Ctrl+F4;

B) Ctrl+X; Ctrl+V; Ctrl+B e Ctrl+R;

C) Ctrl+R; Ctrl+V; Ctrl+S e Ctrl+K;

D) Ctrl+X; Ctrl+V; Ctrl+B e Ctrl+W;

E) Ctrl+X; Ctrl+C; Ctrl+B e Ctrl+F4.

23. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie a afirmações
abaixo e assinale a ERRADA.

A) Memória RAM é um tipo de memória volátil que pos-
sui velocidades superior à velocidade dos discos rígi-
dos;

B) Dispositivos SSD têm velocidades superiores aos HD
e não são voláteis;

C) Memória RAM e Memória ROM são classificadas
como memória principal volátil;

D) Fitas magnéticas possuem acesso sequencial e armaze-
namento não volátil;

E) O Acesso a dados da memória RAM é feito de forma
não sequencial (aleatória).

24. (CONCURSO CRATO/2021) Analise a figura
abaixo e assinale a alternativa que apresenta o re-
sultado da fórmula:
= MÍNIMO (B2:D5).

A) R$ 254,80

B) R$ 218,40

C) R$ 1.200,00

D) R$ 168,00

E) R$ 1.032,00

25. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o nome da par-
tição utilizada como memória virtual em sistemas
operacionais baseados em Linux?

A) /var;

B) swap;

C) root;

D) /vram;

E) boot.
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CONHECIMENTOS GERAIS

26. (CONCURSO CRATO/2021) A redemocratização
do país, representa o fim do período Militar, e os re-
presentantes do executivo passam a ser eleitos pelo
voto popular. Em 1985 houve eleição indireta, so-
mente em 1989 foi eleito o primeiro presidente do
Brasil através de eleições diretas, depois de 21 anos
de Regime Militar. Os presidentes eleitos pelo voto
direto após a redemocratização (incluindo Manda-
tário que assumiu por ser vice-presidente) foram
respectivamente:

A) José Sarney; Tancredo Neves; Fernando Henrique Car-
doso; Fernando Collor de Mello; Luíz Inácio Lula da
Silva, Michel Temer, Dilma Rouseff e Jair Messias
Bolsonaro

B) Fernando Collor de Mello; José Sarney, Tancredo Ne-
ves; Fernando Henrique Cardoso; Luíz Inácio Lula da
Silva; Dilma Roussef; Michel Temer e Jair Messias
Bolsonaro

C) Tancredo Neves; Fernando Collor de Mello; José Sar-
ney; Fernando Henrique Cardoso; Luíz Inácio Lula da
Silva; Michel Temer; Dilma Roussef e Jair Messias
Bolsonaro

D) Itamar Franco; Fernando Henrique Cardoso; José Sar-
ney; Fernando Collor de Mello; Luíz Inácio Lula da
Silva; Dilma Roussef; Michel Temer e Jair Messias
Bolsonaro

E) Fernando Collor de Mello; Itamar Franco; Fernando
Henrique Cardoso; Luíz Inácio Lula da Silva; Dilma
Roussef; Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro

27. (CONCURSO CRATO/2021) A primeira Revolu-
ção Industrial teve início no século XVIII, propor-
cionando alterações significativas nos transportes,
máquina a vapor e mecanização, proporcionando o
desenvolvimento da indústria e do comércio, conso-
lidando o modo de produção capitalista na Europa.
Esse processo é conhecido como "Indústria 1.0".
No início do século XXI vivencia-se a quarta Revo-
lução Industrial, ou "Indústria 4.0".

São características dessa Revolução Industrial"?

A) Internet das coisas (IoT), inteligência artificial (AI),
sistemas cibernéticos, dentre outras, promovendo fle-
xibilização na linha de produção, descentralização do

trabalho e alta velocidade nos processos de informa-
ções, abrangendo todos os setores - industrial, agricul-
tura e serviços.

B) Uso de novas fontes de energia, como petróleo, usi-
nas hidrelétricas, automação da linha de produção e o
desenvolvimento da microeletrônica.

C) Internet das coisas (IoT), automação da linha de pro-
dução, uso de energias renováveis e desenvolvimento
da microeletrônica.

D) Inteligência artificial, desenvolvimento científico e tec-
nológico, telecomunicações e robótica abrangendo to-
dos os setores - industrial, agricultura e serviços.

E) Internet das coisas (IoT), inteligência artificial (AI),
uso de novas fontes de energia, como petróleo, usinas
hidrelétricas, automação da linha de produção e o de-
senvolvimento da microeletrônica

28. (CONCURSO CRATO/2021) A Constituição de
1988 é conhecida como Constituição "Cidadã". Em
síntese ela expressa:

A) O reconhecimento de um país democrático de direito,
escrita com a participação popular, explicitando os di-
reitos e deveres dos cidadãos brasileiros bem como o
sistema eleitoral, através do voto popular

B) O papel dos três poderes, Executivo, Legislativo e Ju-
diciário, sendo que os dois primeiros estão submissos
ao último e ambos eleitos pelo voto popular

C) O poder popular nas escolhas dos seus representan-
tes: Executivo, Legislativo e Judiciário são eleitos pelo
voto popular

D) Direitos iguais aos cidadãos brasileiros, concedendo o
direito ao voto às mulheres e analfabetos

E) A vontade popular de uma sociedade justa e igualitária
baseada no combate à corrupção

29. (CONCURSO CRATO/2021)
"Meu Deus, meu Deus...
Setembro passou
Outubro e Novembro
Já tamo em Dezembro
Meu Deus, que é de nós,
Meu Deus, meu Deus
Assim fala o pobre
Do seco Nordeste
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Com medo da peste
Da fome feroz
Ai, ai, ai, ai..."

Esse trecho da música "Triste Partida"retrata a
vida triste e miserável do sertanejo que em perío-
dos de "secas"no Nordeste brasileiro, colocava sua
esperança apenas em "Deus", pois sabia que nada
podia esperar da elite econômica e política dessa
região.

O compositor dessa música é:

A) Luíz Gonzaga

B) Fagner

C) Patativa do Assaré

D) Ariano Suassuna

E) Flávio Leandro

30. (CONCURSO CRATO/2021) O município de
Crato está localizado no Sul cearense, distante da
capital Fortaleza 512 km. Conhecida como "capi-
tal da cultura"e também como "Cratinho de açú-
car"retratado nessa música de Luíz Gonzaga.

Eu vou pro Crato
Vou matar minha saudade
Ver minha morena
Reviver nossa amizade

Eu vou pro Crato
Tomar banho na nascente
Na subida do Lameiro
Tomo estrago de aguardente

Eu vou pro Crato
Comer arroz com pequi
Feijão com rapadura
Farinha do Cariri

Eu vou pro Crato
Vou matar minha saudade
Ver minha morena
Reviver nossa amizade

Eu vou pro Crato
Pois a coisa melhorou
A luz de Paulo Afonso
O Cariri valorizou

Eu vou pro Crato
Já não fico mais aqui
Cratinho de açucar
Coração do Cariri

Eu vou pro Crato
Vou matar minha saudade
Ver minha morena
Reviver nossa amizade

Eu vou pro Crato
Vou pra casa de seu Pedro
Seu Felício é velho macho
Tô com Pedro, tô sem medo

Eu vou pro Crato
Vou viver no Cariri
Cratinho de açucar
Tijolo de buriti

Essa referência à "Cratinho de açúcar" faz alusão
à:

A) Atividade econômica que foi predominante na região
do cariri no século XIX

B) Desenvolvimento artístico e cultural na região

C) Turismo religioso

D) Suas nascentes de águas cristalinas

E) À sua localização no sopé da Chapada do Araripe
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AGENTE DE SAÚDE

31. (CONCURSO CRATO/2021) A Portaria nº 2.436,
de 21 de setembro de 2017 (Ministério da Saúde)
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, es-
tabelecendo a revisão de diretrizes para a organiza-
ção da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS). Frente à esta política, o Agente Co-
munitário de Saúde (ACS) compõe membro inte-
grante da Equipe de Saúde da Família (eSF), tendo
como atribuições marque a alternativa CORRETA:

A) Informar os usuários sobre as datas e horários de con-
sultas e exames agendados, com devolutiva das marca-
ções dos exames dos usuários nos domicílios dos mes-
mos;

B) Sob supervisão, em casos excepcionais, aferir a pres-
são arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de
promover saúde e prevenir doenças e agravos;

C) Realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no
domicílio, para diagnóstico de casos de diabetes;

D) Estimular a participação da comunidade nas políticas
públicas voltadas para a área da saúde, sendo esta atri-
buição exclusiva do ACS;

E) Realizar visitas domiciliares mensais a cada família
adstrita em sua microárea de atuação.

32. (CONCURSO CRATO/2021) A Portaria do Minis-
tério da Saúde nº 2.436, de 21 de setembro de 2017,
apresenta, dentre outros, os princípios e diretrizes
da Atenção Básica que orientam as práticas dos
profissionais de saúde e a organização dos servi-
ços inseridos na Atenção Básica. Assim, de acordo
com esses princípios e diretrizes, avalie os exemplos
das situações abaixo, que envolvem o trabalho do
Agente Comunitário de Saúde (ACS), integrante da
equipe de saúde, e as relacione aos princípios ou di-
retrizes:

I. Universalidade (princípio)

II. Equidade (princípio)

III. Integralidade (princípio)

IV. Longitudinalidade do Cuidado (Diretriz)

V. Resolutividade (Diretriz)

VI. Regionalização e Hierarquização (Diretriz)

VII. Participação da Comunidade (Diretriz)

( ) ACS Maria comunica a enfermeira da Estratégia Saúde
da Família (ESF) que Laura, adolescente de 13 anos
de idade, procurará a unidade de saúde para conseguir
preservativos, pois manteve sua primeira relação se-
xual e destaca que desde quando Laura era uma bebê, a
mesma vem acompanhando a garota, tendo sido forne-
cida a esta, em tempo oportuno, informações precoces
sobre sexualidade.

( ) ACS Paulo, em suas visitas domiciliares, adota o uso
do nome social ao se comunicar com usuários e usuá-
rias que integram a diversidade sexual e de gênero.

( ) ACS Marta, diante do número elevado de casos de di-
arreia na comunidade, realiza atividades de orientação
comunitária sobre cuidados à saúde e necessidade de
organização comunitária para reivindicação de sanea-
mento no bairro.

( ) ACS Pedro procura a unidade de saúde junto com a
idosa Elisa, acalmando-a diante diagnóstico de Diabe-
tes. Elisa tem dificuldades para locomoção e déficit
auditivo. ACS Pedro se dispõe a acompanhá-la na uni-
dade e na consulta. Para melhor atendimento, a coloca
em uma cadeira de rodas. Comunica a equipe da con-
dição da idosa para facilitar seu acesso, acolhimento e
continuidade da assistência.

( ) ACS Roberta comunica ao médico da Estratégia Saúde
da Família (ESF) que dona Rosa está evoluindo posi-
tivamente após cirurgia cardíaca e que já lhe fez ori-
entações sobre os corretos hábitos de vida que devem
ser adotados, realização de exames periódicos, tomada
adequada de medicamentos, realização de consultas
periódicas na unidade para acompanhamento e sobre
a necessidade, se for o caso, de encaminhá-la a outro
serviço de saúde para continuidade da assistência.

( ) ACS Clara, conversando com a enfermeira da equipe
de saúde, comenta que está bastante feliz com o tra-
balho desenvolvido pela equipe e que tem conseguido
reduzir o número de crianças desnutridas em sua mi-
croárea de atuação, principalmente depois que se ini-
ciou trabalhos de educação em saúde com grupos de
mães e gestantes.

( ) ACS Eduardo ao orientar dona Raimunda sobre exame
a ser realizado em Centro de Referência, comunica
que o pedido já foi encaminhado pela equipe de saúde
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da família para agendamento na central de marcação
de exames, uma vez que esse exame específico não se
faz na unidade de saúde, sendo referenciado conforme
protocolos e fluxos estabelecidos.

Após leitura das situações que envolvem o traba-
lho do ACS, marque a alternativa que apresenta a
sequência correta dos princípios/diretrizes da Aten-
ção Básica vivenciados na prática, a partir das
ações do Agente Comunitário de Saúde:

A) II, I, V, III, VII, VI, IV

B) VI, V, III, I, VII, IV, II

C) IV, II, VII, I, III, V, VI

D) VII, I, III, V, VI, IV, II

E) V, III, II, I, VII, IV, VI

33. (CONCURSO CRATO/2021) A Atenção Primária à
Saúde (APS), da qual a Estratégia Saúde da Família
(ESF) é a expressão que ganha corpo no Brasil, é ca-
racterizada pelo desenvolvimento de um conjunto
de ações de promoção e proteção da saúde, preven-
ção de doenças, diagnóstico, tratamento, reabilita-
ção e manutenção da saúde. Na ESF, como mem-
bro da equipe, destaca-se o Agente Comunitário de
Saúde (ACS), que desenvolve ações na comunidade
e faz parte dela. No entanto, para o desempenho
satisfatório de seu trabalho, o ACS deve desempe-
nhar algumas funções/atividades. Assim, dentre as
atividades listadas abaixo, marque a alternativa IN-
CORRETA:

A) Como etapa inicial de seu trabalho, o ACS deve reali-
zar o cadastramento das famílias de sua microárea - o
seu território de atuação - com, no máximo, 750 pes-
soas;

B) Realizar o mapeamento de sua microárea de atuação,
sendo o mapa uma ferramenta indispensável para seu
trabalho;

C) Atuar de forma intersetorial com outras áreas e profis-
sionais para a resolução de problemas identificados na
comunidade;

D) Ser o único responsável, dentre os membros da equipe
de saúde, por realizar as visitas domiciliares aos usuá-
rios;

E) Se necessário, em caráter excepcional, sob supervisão,
realizar técnicas limpas de curativos.

34. (CONCURSO CRATO/2021) Sabe-se que os Siste-
mas de Informação em Saúde têm, basicamente,
o objetivo de aquisição do conhecimento que deve
fundamentar a gestão dos serviços de saúde para
oferta de um atendimento de qualidade e resolutivo.
Dentre os aspectos que envolvem os Sistemas de In-
formação em Saúde, marque a alternativa que se
apresenta como INCORRETA:

A) Os indicadores de saúde são usados como ferramenta
para identificar, monitorar, avaliar ações e subsidiar as
decisões do setor saúde. Por meio deles, é possível
identificar áreas de risco e planejar ações;

B) Os Sistemas de Informação em Saúde são compos-
tos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e
a transformação de dados em informação, em que há
profissionais envolvidos em processos de seleção, co-
leta, classificação, armazenamento, análise, divulga-
ção e recuperação de dados;

C) Como uma das ferramentas de trabalho do ACS, tem-
se o uso de fichas que devem ser preenchidas para se
gerar dados e informações em saúde, e uma dessas fi-
chas é a Ficha de Cadastramento dos usuários do ser-
viço de saúde;

D) Somente os profissionais de nível superior vinculados
à Atenção Básica são capazes de produzir dados, anali-
sar informações em saúde e planejar as ações em saúde
a serem desenvolvidas na Atenção Básica.

E) São alguns dos sistemas de informação conhecidos: o
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sis-
tema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)
e Sistema de Informações de Agravos de Notificação
(SINAN).

35. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a Lei
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe so-
bre a participação da comunidade na gestão do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferên-
cias intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde e dá outras providências, marque a
alternativa INCORRETA.

A) A participação da comunidade na gestão do SUS acon-
tece por meio de duas instâncias colegiadas: Conselho
de Saúde e Conferências de Saúde;
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B) As Conferências de Saúde acontecem a cada quatro
anos e nestas, se avalia a situação de saúde e se pro-
põe diretrizes para a formulação da política de saúde;

C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e nas Conferências de Saúde se dá por meio da indica-
ção do secretário de saúde;

D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e nas Conferências de Saúde será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos;

E) Para receber recursos do SUS, os municípios devem
possuir, dentre outros, Conselho de Saúde.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Em visita domiciliar,
Agente Comunitária de Saúde (ACS) Laura questi-
ona dona Márcia quanto à presença, em sua face, de
lesão única, mais clara do que a pele ao redor, não
elevada, com bordas mal delimitadas e seca. Dona
Márcia responde que há alguns anos tem essa lesão,
relatando que a mesma não a incomoda, havendo,
no entanto, redução de sensibilidade térmica e do-
lorosa no local. ACS Laura lembra que dona Már-
cia conviveu anteriormente com paciente diagnosti-
cado com Hanseníase. Assim, frente à Hanseníase,
assinale a alternativa CORRETA:

A) A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagi-
osa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae,
sendo uma doença de evolução bastante rápida;

B) A bactéria causadora da Hanseníase é transmitida pelas
vias respiratórias (pelo ar), e não pelos objetos utiliza-
dos pelo paciente;

C) Todas as pessoas que entraram em contato com a bac-
téria causadora da Hanseníase irão adoecer e apresen-
tar os sintomas da doença ao longo do tempo;

D) A vacina BCG é altamente eficaz contra a Hanseníase
e todas as pessoas que convivem com alguma pessoa
diagnosticada com a doença, deve ser vacinar;

E) A Hanseníase é uma doença dermatológica (atinge a
pele) e não afeta outras partes do corpo.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Seu João, 70 anos,
foi diagnosticado recentemente com Hipertensão
Arterial Sistêmica (HAS) na Unidade Básica de
Saúde, devendo ser acompanhado com prioridade

pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS). Em con-
versa com seu João, ACS Clara obtêm histórico de
saúde do mesmo: fumante há mais de 30 anos, se-
dentário, Índice de Massa Corporal (IMC) 32, his-
tórico de pais com doença cardíaca e atualmente vi-
vendo da ajuda dos vizinhos, pois teve sua aposen-
tadoria suspensa, situação esta que tem lhe causado
estresse. Pode-se afirmar, que diante informações
obtidas junto a seu João, são consideradas orienta-
ções corretas fornecidas pela ACS, EXCETO.

A) Tabagismo, hipertensão, obesidade, sedentarismo, ser
do sexo masculino, ter história familiar de problemas
cardiovasculares precoces e ter idade acima de 65 anos,
são alguns dos fatores de risco para doenças cardio-
vasculares e por isso seu João deve ter atenção à esses
fatores;

B) É importante que seu João tenha adesão ao tratamento
não medicamentoso como parte fundamental no con-
trole da HAS e esse tratamento envolve mudanças no
estilo de vida, que acompanham o tratamento do paci-
ente por toda a sua vida;

C) Dentre outros cuidados, seu João deve procurar evitar
o cigarro, uma vez que o tabagismo eleva o risco de
complicações cardiovasculares;

D) Seu João deve realizar exames que serão solicitados
pela equipe de saúde somente se os valores da pressão
arterial não estiverem controlados;

E) Quanto ao uso de medicamentos prescritos para o con-
trole da pressão arterial, seu João deve seguir adequa-
damente todas as orientações fornecidas pelo profissi-
onal de saúde. Ainda, o uso dos medicamentos prescri-
tos deve estar associado à mudanças no estilo de vida,
para que se obtenha um resultado satisfatório no trata-
mento.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Em visita à puérpera
Mariana, feita no 5º dia após o parto, Agente Co-
munitário de Saúde (ACS) Lucas faz orientações
educativas, e dentre estas, marque a alternativa que
apresenta uma orientação INCORRETA fornecida:

A) Quanto ao planejamento familiar, ACS Lucas orienta
que a LAM (amenorréia da lactação) protege a mu-
lher de uma nova gravidez, caso a amamentação seja
mantida de forma exclusiva, por 06 meses de vida do
recém-nascido, mesmo que a menstruação da mulher
retorne neste período;
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B) Faz-se necessário o acompanhamento do recém-
nascido em consultas na Unidade Básica de Saúde,
com o calendário previsto para seguimento da criança
nos meses de vida: 2º; 4º; 6º; 9º; 12º; 18º e 24º mês de
vida;

C) Mesmo diante de uma mastite (que é um processo in-
flamatório ou infeccioso que pode ocorrer na mama), a
amamentação na mama afetada deve ser mantida, sem-
pre que possível e, quando necessário, a "pega" e a po-
sição devem ser corrigidas;

D) Mariana deve estar atenta à "pega" correta do mamilo,
uma vez que a "pega" errada, só no mamilo, provoca
dor e fissuras e faz com que a mãe fique tensa, ansiosa e
perca a autoconfiança, acreditando que o seu leite seja
insuficiente e/ou fraco;

E) Para evitar ingurgitamento mamário, a "pega" e a po-
sição para amamentação devem estar adequadas e,
quando houver produção de leite superior à demanda,
as mamas devem ser ordenhadas manualmente.

39. (CONCURSO CRATO/2021) O câncer de colo ute-
rino (CCU) constitui um grave problema de saúde
que atinge as mulheres em todo o mundo. Os paí-
ses em desenvolvimento são responsáveis por 80%
desses casos, e o Brasil representa uma taxa expres-
siva desta estatística. Frente à este tipo de câncer,
assinale a alternativa INCORRETA:

A) Uma das mais importantes descobertas na investigação
do câncer de colo uterino foi a demonstração da rela-
ção entre o HPV (papilomavírus humano) e o câncer
do colo do útero;

B) O método de rastreamento do câncer do colo do útero é
o exame citopatológico, também conhecido como Pa-
panicolaou;

C) Gestantes não devem realizar o exame citopatológico,
pois durante a coleta de material, haverá riscos à gra-
videz;

D) Mulheres sem história de atividade sexual estão dis-
pensadas do exame Papanicolaou para rastreamento do
câncer do colo do útero;

E) É importante a mulher ser orientada que deve evitar
a utilização de lubrificantes, espermicidas ou medica-
mentos vaginais por 48 horas antes da coleta do exame
citopatológico.

40. (CONCURSO CRATO/2021) O Agente Comunitá-
rio de Saúde (ACS) Roberto, em visita domiciliar,
identifica que a filha de dona Antônia, de 4 anos de
idade, apresenta diarreia com 10 dias de duração,
bem como, encontra-se irritada e com mucosas se-
cas. No que se refere à esta situação, o ACS deve
ter conhecimento sobre sinais e sintomas do quadro
diarréico e suas consequências, como a desidrata-
ção, bem como, cuidados a serem adotados. Nesse
sentido, marque a alternativa CORRETA:

A) A filha de dona Antônia apresenta-se com quadro de
diarreia persistente, uma vez que o quadro diarréico
completou 10 dias, havendo presença de sinais de desi-
dratação. Nesse caso, a orientação que o ACS Roberto
deve fornecer à dona Antônia é que a criança deve ini-
ciar o uso de Terapia de Reidratação Oral (TRO) em
domicílio, com sais hidratantes, sob observação da fa-
mília;

B) Trata-se de um quadro de diarreia aguda, devendo a
criança ser avaliada em uma Unidade de Saúde quanto
aos sinais de desidratação presentes. Nesse caso, ACS
Roberto orienta que dona Antônia leve a criança à Uni-
dade Básica de Saúde para que a criança fique em ob-
servação e seja iniciada a Terapia de Reidratação Oral
(TRO) na Unidade de Saúde, uma vez que trata-se de
uma desidratação sem gravidade;

C) O quadro diarréico da filha de dona Antônia é consi-
derado crônico (igual ou acima de 10 dias) e a criança
apresenta sinais de desidratação grave, devendo a cri-
ança ser encaminhada à Unidade Básica de Saúde para
se iniciar a reidratação endovenosa;

D) O quadro diarréico da criança é caracterizado como
agudo, com 10 dias de duração, mas não há presença
de sinais de desidratação. Nesse caso, a orientação a
ser fornecida é a introdução precoce de Soro de Rei-
dratação Oral (SRO) em domicílio, que deve ser for-
necido à criança toda vez que esta apresentar sede ou
evacuar;

E) Trata-se de um quadro de diarreia persistente, com pe-
ríodo de 10 dias, mas não há sinais de desidratação. No
entanto, dona Antônia deve levar a criança à Unidade
de Saúde para que a mesma possa ser avaliada por um
profissional, bem como, possa receber pacotes de Soro
de Reidratação Oral (SRO) que deverá ser fornecido a
criança em domicílio.
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41. (CONCURSO CRATO/2021) A vacinação é uma
das medidas mais importantes de prevenção con-
tra doenças. As vacinas protegem o corpo humano
contra vírus e bactérias que provocam vários tipos
de doenças graves, que podem afetar seriamente a
saúde das pessoas e inclusive levá-las à morte, sendo
importante de ser administrada já nos primeiros
dias de vida. Quanto ao calendário nacional de
imunização no Brasil, de acordo com o Programa
Nacional de Imunização (PNI), marque a alterna-
tiva CORRETA:

A) Logo ao nascer, o recém-nascido deve tomar as vaci-
nas Hepatite B e BCG. No entanto, caso não consiga
ser vacinado com a vacina da Hepatite B na materni-
dade ou na Unidade de Saúde em até 07 dias, não há
problema, pois esta será administrada aos dois meses
de vida, a partir da Pentavalente (Difteria, Tétano, Co-
queluche, Hepatite B e meningite por Haemophilus in-
fluenzae tipo b);

B) Com dois meses de vida, o bebê deve ser vacinado
com 4 tipos diferentes de vacinas: 1ª dose da Rotavírus
(VORH), 1ª dose da Pentavalente, 1ª dose da Poliome-
lite (VOP) e 1ª dose da Pneumocócica 10;

C) A vacina Pneumocócica 10 deve ser administrada com
02 e 04 meses de vida do bebê e a vacina Meningocó-
cica C com 03 e 05 meses de vida;

D) Em caso de possibilidade da ocorrência de febre após
a vacinação, a orientação é que se administre antes
da aplicação da vacina um medicamento antitérmico
(como paracetamol), pois ajudará a criança a se recu-
perar mais rápido do quadro febril ocasionado;

E) Em casos de prematuridade ou baixo peso ao nascer,
as vacinas devem ser administradas na idade cronoló-
gica recomendada, com exceção para a vacina BCG,
que deve ser administrada somente nas crianças com
peso ≥ 2.500kg.

42. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, Brasil, a identificação precoce
dos casos de dengue é de vital importância para a
tomada de decisões e implantação de medidas de
controle, visando principalmente evitar a ocorrên-
cia de óbitos. Frente à este agravo, o Agente Comu-
nitário de Saúde (ACS) deve estar atento quanto às
condições ambientais e comportamentais que favo-
recem o aparecimento da doença, sinais e sintomas

e cuidados para reabilitação. Nesse sentido, mar-
que a alternativa INCORRETA:

A) Umas das recomendações de se evitar a dengue é com-
bater os focos de acúmulo de água, que são locais pro-
pícios para a criação do mosquito transmissor da do-
ença;

B) A presença de sangramento de mucosas e hemorragias
alertam para o risco do paciente evoluir para as formas
graves da doença;

C) São alguns dos sintomas da dengue na apresentação
clássica: febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC), de iní-
cio abrupto, associada à dores de cabeça, dores muscu-
lares e nas articulações e dor retroorbitária (região dos
olhos);

D) Somente quando confirmado o caso de dengue, este
deverá ser notificado à Vigilância Epidemiológica, não
se devendo realizar a notificação de casos suspeitos de
dengue;

E) O mosquito Aedes aegypti é o mosquito transmissor
tanto da dengue, como da febre amarela urbana.

43. (CONCURSO CRATO/2021) O Brasil envelhece
de forma rápida e intensa e o aumento da expecta-
tiva de vida é resultado, em parte, da melhoria das
condições de vida da população, com ampliação do
acesso a serviços de saúde preventivos e curativos.
Assim, para ter suas demandas em saúde satisfei-
tas, a população idosa deve ser atendida de forma
humanizada e integral. Desta forma, ciente de seu
papel no cuidado à pessoas idosas em sua microárea
de atuação, Agente Comunitário de Saúde (ACS)
Fernando deve realizar como ações, EXCETO:

A) Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde
da Pessoa Idosa;

B) Avaliar condições de risco de quedas de idosos obser-
váveis no domicílio;

C) Alimentar e analisar dados dos Sistemas de Informa-
ção em Saúde e outros para planejar, programar e ava-
liar as ações relativas à saúde da pessoa idosa;

D) Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa a ser-
viços de referência de média e alta complexidade, res-
peitando fluxos de referência e contrareferência locais
e mantendo sua responsabilização pelo acompanha-
mento, caso a pessoa idosa não consiga ter seu aten-
dimento ofertado pela Atenção Básica;
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E) Realizar visitas domiciliares às pessoas idosas con-
forme planejamento assistencial, dando prioridade às
frágeis ou em processo de fragilização.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Agente Comunitária
de Saúde (ACS) Rosa acompanha Laura em sua
segunda gravidez, estando apta à lhe fornecer in-
formações sobre os cuidados gestacionais. Dentre
as informações que ACS Rosa deve fornecer, está
CORRETA:

A) Para confirmar que está havendo produção de leite, está
indicada a expressão do peito (ou ordenha) durante a
gestação para a retirada do colostro;

B) Caso a gestante apresente contrações sem ritmo e re-
gularidade não há motivo para preocupações, uma vez
que estas contrações são diferentes daquelas do traba-
lho de parto;

C) É importante estar atenta ao tempo de gestação, uma
vez que uma gestação prolongada é aquela cuja idade
gestacional da mulher está acima de 42 semanas;

D) Para reduzir as chances de varizes, a gestante deve re-
pousar pelo menos 20 minutos, no máximo três vezes
ao dia, com as pernas elevadas;

E) O total de consultas de pré-natal deverá ser de, no mí-
nimo, 08 (oito), com acompanhamento intercalado en-
tre profissional médico e enfermeiro da Unidade de
Saúde.

45. (CONCURSO CRATO/2021) A tuberculose ainda
é uma das principais causas de morbidade e morta-
lidade no mundo. Apesar dos avanços no controle
da tuberculose na última década, o Brasil ainda está
entre aqueles países com a maior carga de tubercu-
lose. Quanto à esta doença, é INCORRETO afir-
mar:

A) A tuberculose é uma infecção causada por uma bacté-
ria conhecida como Mycobacterium tuberculosis (ba-
cilo de Koch), que atinge principalmente os pulmões,
sendo chamada de tuberculose pulmonar, no entanto,
pode acometer outras partes do corpo, neste caso,
sendo chamada de tuberculose extrapulmonar;

B) A transmissão da tuberculose ocorre de pessoa a pes-
soa, por meio do bacilo expelido através da tosse, es-
pirro ou fala de uma pessoa com tuberculose, e am-
bientes fechados, mal ventilados, com ausência de luz

solar e com aglomerados de pessoas tornam maior a
chance de transmissão; no entanto, a partir de 15 dias
de tratamento adequado, o risco de transmissão de uma
pessoa infectada pela tuberculose diminui;

C) Considera-se sintomático respiratório (SR) para tuber-
culose, a pessoa que tem tosse por três semanas ou
mais, sendo indicado esta pessoa realizar a radiogra-
fia de tórax (exame de raio X) como primeiro exame a
ser feito;

D) O tratamento diretamente observado (TDO) para tu-
berculose é recomendado como estratégia de adesão,
e consiste na tomada diária da medicação observada
por um profissional de saúde e o ACS deve fazer a ob-
servação das tomadas de medicação de segunda-feira a
sexta-feira;

E) Nem todas as pessoas infectadas pelo bacilo de Koch
desenvolvem a tuberculose, uma vez que o bacilo pode
permanecer no organismo durante anos, sem que a pes-
soa adoeça por tuberculose.
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