
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA - SC 

 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

➢ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do  

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

➢ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

➢ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

➢ O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo: 

 
➢ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

➢ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

➢ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

➢ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

➢ A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h30min (duas horas e 

trinta minutos) . A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão 

composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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➢ O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa                   10 (dez) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos  15 (quinze) 

Total de Questões  30 (trinta) 

 

 

➢ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

➢ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

➢ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 10.

Rússia         provoca         queda         do         índice         de         liberdade         global
na         internet

A         liberdade         global         na         internet         retrocedeu         pelo         12º         ano
consecutivo,         em         particular         devido         à         situação         na         Rússia,
afirma         um         estudo         divulgado         pelo         grupo         americano
Freedom         House.

O         relatório         da         organização         de         defesa         e         pesquisa         da
democracia         atribui         o         retrocesso         ao         agravamento         das
liberdades         digitais         na         Rússia,         Mianmar,         Sudão         e         Líbia.

Ao         mesmo         tempo,         o         estudo         destaca         que         26         nações,
como         Gâmbia         ou         Zimbábue,         registraram         avanços         neste
campo,         o         que         representa         um         recorde.

Allie         Funk,         coautora         do         relatório,         explica         que         a         sociedade
civil         começou         a         observar         os         frutos         das         políticas         de
defesa         da         liberdade         na         internet         ao         redor         do         mundo.

"Nos         últimos         três         a         cinco         anos,         foi         observada         uma
grande         ênfase         nos         direitos         humanos         online,         de         governos
democráticos         investindo         muito         dinheiro         em         programas
para         a         liberdade         na         internet         e         em         empresas         de
tecnologia         -         algumas         delas         -         que         começam         a         prestar
atenção         nestes         temas",         afirmou         Funk,         diretora         de
pesquisa         para         Tecnologia         e         Democracia         na         Freedom
House.

Mas         a         "invasão         da         Ucrânia         pela         Rússia         minou         a
liberdade         na         internet,         não         apenas         na         Rússia         e         na
Ucrânia,         mas         globalmente",         disse,         antes         de         destacar,         no
entanto,         que         a         perspectiva         geral         é,         "na         verdade,         muito
mais         positiva         do         que         o         que         tínhamos         antes".

A         Freedom         House         atribui         uma         pontuação         de         0         a         100
para         vários         indicadores         vinculados         à         questão,         como         o
acesso         à         internet,         os         limites         ao         conteúdo         ou         as         violações
aos         direitos         dos         usuários.

A         avaliação         da         Rússia         perdeu         sete         pontos         e         atingiu         o
menor         índice         depois         que         Moscou         bloqueou         sites         e         redes
sociais         para         eliminar         a         divulgação         de         pontos         de         vistas
diferentes         aos         do         governo         sobre         a         guerra.

A         China         recebeu         novamente         a         pior         nota         do         estudo,         que
destaca         uma         grande         censura         em         informações         sobre         a
pandemia,         os         Jogos         Olímpicos         de         Inverno         de         Pequim         ou
o         desaparecimento         temporário         da         tenista         Peng         Shuai.

O         relatório         afirma,         ainda,         que         o         futuro         da         internet         será
decidido         por         "Estados         pendulares":         grandes         países         como
Brasil,         Índia         ou         Nigéria         com         um         balanço         desigual.

"O         progresso         destes         países         pode         garantir         a
sobrevivência         de         uma         internet         livre         e         aberta.         Ou         pode
unir         forças         com         poderes         autoritários         para         promover         um
modelo         mais         fechado         de         soberania         cibernética",         aponta         o
estudo.

Entre         junho         e         maio         de         2021,         o         estudo         registrou         controles
sobre         a         internet         nos         70         países         avaliados,         com         exceção

de         Canadá,         Costa         Rica,         Islândia         e         Japão.

Rússia         provoca         queda         do         índice         de         liberdade         global         na         internet(msn.com).

Adaptado.

Questão 01
Ao         mesmo         tempo,         o         estudo         destaca         que         26         nações,
como         Gâmbia         ou         Zimbábue,         registraram         avanços         neste
campo,         o         que         representa         um         recorde.

Assinale         a         opção         que         contenha         apenas         substantivos         e
suas         classificações         corretas.

(A) Nações         -         neste         =         substantivos         simples.

(B) Mesmo         -         avanços         =         substantivos         comuns.

(C) Gâmbia         -         Zimbábue         =         substantivos         próprios.

(D) Tempo         -         estudo         =         substantivos         concretos.

(E) Avanços         -         26         -         substantivos         plurais.

Questão 02
Liberdade         de         expressão         é         algo         que         não         se         trata         apenas
do         que         se         diz         pessoalmente,         mas         também,         sobre         as
representações         nas         redes         sociais         e         canais         de
comunicação.

A         respeito         do         texto         indicado,         pode-se         afirmar         que:

(A) Países         como         Brasil,         Nigéria         e         China,         considerados
Estados         pendulares,         decidirão         o         futuro         da         internet
neste         balanço         desigual.

(B) Apesar         de         a         liberdade         internacional         ter         diminuído         de
forma         global,         em         alguns         países,         no         entanto,         o
processo         se         inverteu,         a         exemplo         de         Zimbábue.

(C) Houve         uma         maior         preocupação         pelos         Estados         no
tangente         à         observação         deste         fenômeno,         observado
no         relatório         da         coautora         Allie         Funk.

(D) A         Ucrânia         é         a         principal         causadora         pelo         12º
retrocesso         consecutivo,         por         insistir         em         manter         a
guerra         com         a         Rússia,         o         que         poderia         ter         sido         evitado
por         aquele         país.

(E) Empresas         de         tecnologias         passaram         a         investir         muito
capital         em         programas         para         que         a         internet         se         tornasse
um         lugar         mais         livre         e         mais         democrático.

Questão 03
O         relatório         da         organização         de         defesa         e         pesquisa         da
democracia         atribui         o         retrocesso         ao         agravamento         das
liberdades         digitais         na         Rússia,         Mianmar,         Sudão         e         Líbia.

Quanto         à         acentuação         gráfica,         pode-se         afirmar         que:

(A) 'Rússia         e         Líbia'         são         acentuadas         por         serem
paroxítonas         terminadas         em         ditongo         e         'relatório'         por
ser         proparoxítona.

(B) 'Rússia,         relatório         e         Líbia'         são         acentuadas         por         serem
proparoxítonas.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 1 3



(C) Os         vocábulos         'organização'         e         'Sudão'         recebem
acento         grave         pela         mesma         regra         de         acentuação:
oxítonas         terminadas         em         'o'.

(D) 'Rússia,         relatório         e         Líbia'         são         acentuadas         por         serem
paroxítonas         terminadas         em         ditongo.

(E) 'Rússia         e         Líbia'         são         acentuadas         por         serem
proparoxítonas         e         'relatório'         por         ser         paroxítona
terminada         em         ditongo.

Questão 04
A         Freedom         House         atribui         uma         pontuação         de         0         a         100
para         vários         indicadores         vinculados         à         questão,         como         o
acesso         à         internet,         os         limites         ao         conteúdo         ou         as         violações
aos         direitos         dos         usuários.

Assinale         a         opção         que         contenha         uma         expressão
acompanhada         de         um         artigo         na         sua         forma         simples.

(A) A         Freedom         House.

(B) Ao         conteúdo.

(C) Acesso         à         internet.

(D) À         questão.

(E) Aos         direitos.

Questão 05
A         avaliação         da         Rússia         perdeu         sete         pontos         e         atingiu         o
menor         índice         depois         que         Moscou         bloqueou         sites         e         redes
sociais.

Assinale         a         opção         em         que         os         dois         vocábulos         contenham
hiato         e         ditongo         ao         mesmo         tempo.

(A) Índice         -         sociais.

(B) Bloqueou         -         sociais.

(C) Depois         -         perdeu.

(D) Atingiu         -         bloqueou.

(E) Rússia         -         Moscou.

Questão 06
O         relatório         'afirma',         ainda,         que         o         futuro         da         internet         'será'
decidido         por         Estados         pendulares.

Transpondo         os         verbos         em         destaque         para         o         pretérito         mais
que         perfeito         do         indicativo         e         futuro         do         pretérito         do
indicativo,         respectivamente,         a         nova         frase         passa         a         ser:

(A) O         relatório         'afirmou',         ainda,         que         o         futuro         da         internet
'fora'         decidido         por         Estados         pendulares.

(B) O         relatório         'afirmara',         ainda,         que         o         futuro         da         internet
'seria'         decidido         por         Estados         pendulares.

(C) O         relatório         'afirmará',         ainda,         que         o         futuro         da         internet
'seria'         decidido         por         Estados         pendulares.

(D) O         relatório         'afirmava',         ainda,         que         o         futuro         da         internet
'fora'         decidido         por         Estados         pendulares.

(E) O         relatório         'afirmava',         ainda,         que         o         futuro         da         internet
'era'         decidido         por         Estados         pendulares.

Questão 07
O         progresso         destes         países         'pode         garantir'         a
sobrevivência         de         uma         internet         livre         e         aberta.

A         locução         verbal         em         destaque         é         composta         por         dois
verbos         que         se         encontram,         respectivamente,         no:

(A) Presente         do         subjuntivo         -         infinitivo         impessoal.

(B) Presente         do         indicativo         -         infinitivo         pessoal.

(C) Pretérito         perfeito         do         indicativo         -         particípio         regular.

(D) Presente         do         indicativo         -         infinitivo         impessoal.

(E) Pretérito         perfeito         do         indicativo         -         particípio         irregular.

Questão 08
O         relatório         da         organização         de         defesa         e         pesquisa         da
democracia         atribui         o         retrocesso         ao         agravamento         das
liberdades         digitais         na         Rússia,         Mianmar,         Sudão         e         Líbia.

A         frase         apresentada         possui         um         sentido
predominantemente:

(A) Metalinguístico.

(B) Prescritivo.

(C) Injuntivo.

(D) Conotativo.

(E) Denotativo.

Questão 09
Nos         últimos         três         a         cinco         anos,         foi         observada         uma         grande
ênfase         nos         direitos         humanos         online.

Assinale         a         opção         correta         quanto         ao         novo         uso         -         ou         não         -
da         pontuação.

(A) Uma         grande         ênfase         nos         últimos         três         a         cinco         anos         foi
observada         nos         direitos         humanos         online.

(B) Foi         observada,         nos         últimos         três         a         cinco         anos,         uma
grande         ênfase         nos         direitos         humanos         online.

(C) Nos         últimos         três         a         cinco         anos         uma         grande         ênfase         foi
observada         nos         direitos         humanos         online.

(D) Uma         grande         ênfase,         nos         últimos         três         a         cinco         anos         foi
observada         nos         direitos         humanos         online.

(E) Foi         observada         nos         últimos         três         a         cinco         anos         uma
grande         ênfase         nos         direitos         humanos         online.

Questão 10
Allie         Funk,         coautora         do         relatório,         explica         que         a         sociedade
civil         começou         a         observar         os         frutos         das         políticas         de
defesa         da         liberdade         na         internet         ao         redor         do         mundo.
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Assinale         a         opção         que         contenha         apenas         adjetivos.

(A) Sociedade         -         frutos.

(B) Relatório         -         políticas.

(C) Defesa         -         liberdade.

(D) Coautora         -         civil.

(E) Internet         -         mundo.

Conhecimentos Gerais

Questão 11
Acerca         dos         dados         históricos         do         município         antes         de
oficializar-se         como         município         Xavantina/SC         era         distrito
de:

(A) Xanxerê.

(B) Faxinal         dos         Guedes.

(C) Ipumirim.

(D) Seara.

(E) Arvoredo.

Questão 12
"A         Anvisa         determinou         nesta         terça-feira         (18)         a         proibição
de         comercialização,         distribuição         e         uso         de         dois         lotes         de
dois         produtos         da         marca         de         chocolates         Garoto"

Acesso         em:         https://g1.globo.com/saude

A         ação         ocorre         depois         de         apontarem         que         esses         lotes
podem         estar         contaminado         com:

(A) Substâncias         nocivas         aos         humanos.

(B) Pequenos         fragmentos         de         madeira.

(C) Pequenos         fragmentos         de         vidros.

(D) Pequenos         fragmentos         de         insetos.

(E) Pequenos         fragmentos         de         metal.

Questão 13
Sobre         História         da         origem         do         nome         do         município         de
Xavantina/SC,         uma         das         versões         da         origem         do         nome         do
município         é         que         trata-se         de         uma         homenagem         a         um
colonizador,         o         Sr.         Possan,         proprietário         do         primeiro
automóvel,         que         possuía         terras         em         Nova         Xavantina,         que
fica         no         estado         do:

(A) Rio         Grande         do         Sul.

(B) Rio         de         Janeiro.

(C) Amazonas.

(D) Paraná.

(E) Mato         Grosso.

Questão 14
"O         Tribunal         Superior         Eleitoral         (TSE)         aprovou         nesta
quinta-feira         (20)         uma         resolução         que         busca         dar         mais
agilidade         ao         processo         de         retirada         do         ar         de         fake         news         no
período         eleitoral".

Acesso         em:         https://g1.globo.com/politica

O         teor         da         medida         que         está         sendo         proposta         pelo         TSE
pretende:

(A) Retirar         do         ar         conteúdos         falsos         sem         a         necessidade         de
múltiplos         processos.

(B) Criar         uma         agencia         reguladora         de         conteúdos         que         irá
validar         instantaneamente         o         conteúdo.

(C) Criminalizar         o         fake         news         com         penas         duras         para
combater         a         sua         disseminação.

(D) Dá         poder         ao         público         de         remover         o         conteúdo         do         ar
sem         a         necessidade         de         um         processo         judicial.

(E) Normalizar         a         fake         news.

Questão 15
A         emissão         de         gases         de         efeito         estufa         é         um         problema
mundial.         Em         Santa         Catarina         uma         importante         atividade
econômica         é         responsável         pela         emissão         de         36%         dos
gases         de         efeito         estufa,         sendo         ela:

(A) Agricultura.

(B) Extrativismo.

(C) Agropecuária.

(D) Piscicultura.

(E) Apicultura.

Conhecimentos Específicos

Questão 16
Sobre         a         saúde         bucal,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Uma         boa         higiene         bucal         não         diminui         o         risco         de
desenvolvimento         de         problemas         bucais         e         dentários.

(B) A         cárie         é         a         desintegração         do         dente         provocada
exclusivamente         pela         ingestão         de         doces.

(C) As         doenças         da         boca         não         têm         relação         direta         com         o
fumo,         com         o         consumo         de         álcool         e         com         a         má
alimentação.

(D) O         tártaro         é         o         endurecimento         da         placa         bacteriana         na
superfície         dos         dentes.

(E) A         única         causa         do         mal         hálito         é         a         higiene         bucal
inadequada.

Questão 17
Sobre         a         alimentação         e         nutrição,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) O         declínio         do         nível         de         atividade         física,         aliado         à
adoção         de         modos         de         se         alimentar         pouco         saudáveis
têm         relação         direta         com         o         aumento         da         obesidade         e
demais         doenças         crônicas,         como         o         diabetes         e         a
hipertensão.

(B) A         alimentação         é         um         fator         condicionante,         mas         não
determinante         da         saúde.
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(C) A         alimentação         e         nutrição         constituem-se         em         requisitos
básicos         para         a         promoção         e         a         proteção         da         saúde.

(D) As         ações         de         alimentação         e         nutrição         devem         ser
desempenhadas         de         forma         transversal         às         ações         de
saúde,         em         caráter         complementar         e         com         formulação,
execução         e         avaliação         dentro         das         atividades         e
responsabilidades         do         sistema         de         saúde.

(E) A         transição         do         aleitamento         materno         para         os
alimentos         consumidos         pela         família         deve         ser         iniciada
aos         seis         meses         de         idade.

Questão 18
Acerca         da         hipertensão         arterial,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) A         hipertensão         arterial         não         tem         cura,         mas         tem
tratamento         e         pode         ser         controlada.

(B) A         medida         da         pressão         regularmente         não         pode         ser
uma         forma         de         diagnosticar         a         hipertensão.

(C) A         pressão         alta         nunca         pode         estar         relacionada         ao
fumo,         ou         ao         consumo         de         bebida         alcoólica.

(D) Ocorre         quando         a         medida         da         pressão         se         mantém
frequentemente         acima         de         120         por         70         mmHg.

(E) É         uma         doença         que         ataca         unicamente         os         vasos
sanguíneos         e         o         coração.

Questão 19
Em         relação         ao         diagnóstico         comunitário,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) O         Agente         Comunitário         de         Saúde         é         um         auxiliar         valioso
para         o         diagnóstico         comunitário,         pois         além         de         fazer         o
cadastramento         das         famílias         da         sua         área,         faz         o
mapeamento         da         área.

(B) O         ideal         é         que         o         diagnóstico         comunitário         seja         feito
pela         equipe         de         saúde,         num         trabalho         individual         de
identificação         dos         problemas,         necessidades         e
recursos         desta         comunidade,         de         sua         qualidade         de
vida.

(C) A         análise         da         situação         de         saúde         deve         ser         sempre         a
última         etapa         de         um         programa         de         saúde         comunitário.

(D) O         diagnóstico         comunitário         exclui         a         participação
popular,         mas         envolve         a         abordagem         intersetorial         e         a
descentralização         da         política         de         saúde.

(E) O         grupo         de         trabalho,         composto         exclusivamente         por
profissionais         de         saúde,         é         que         vai         definir         os         objetivos
do         diagnóstico,         mobilizar         os         meios         e         recursos         e
avaliar         os         resultados.

Questão 20
Acerca         da         educação         em         saúde,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) A         educação         em         saúde         nunca         deve         ser         permanente,
sendo         obrigatoriamente         temporária         e         descontinuada.

(B) A         metodologia         para         a         educação         em         saúde         deve
valorizar         as         experiências         e         conhecimentos         vividos,
mas         não         os         valores         étnico-culturais.

(C) A         finalidade         da         ação         de         educação         em         saúde         é         a
transformação.

(D) A         educação         em         saúde         utiliza         métodos         e         processos
não         participativos         e         problematizadores,         preconizados
e         consolidados,         buscando         práticas         inovadoras         para         a
fuga         da         realidade.

(E) Uma         estratégia         da         educação         em         saúde         é         excluir         a
participação         da         comunidade.

Questão 21
Sobre         o         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS),         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) O         SUS         não         engloba         a         assistência         farmacêutica         nem
os         serviços         de         vigilância         ambiental.

(B) O         SUS         engloba         somente         a         atenção         primária         e         os
serviços         urgência         e         emergência.

(C) Os         municípios         são         responsáveis         pela         execução         das
ações         e         serviços         de         saúde         no         âmbito         do         seu
território,         sendo         que         o         gestor         municipal         nunca         deve
aplicar         recursos         próprios         na         gestão.

(D) A         gestão         das         ações         e         dos         serviços         de         saúde         deve
ser         solidária         e         participativa         somente         entre         os         a         União
e         os         Estados,         e         não         com         os         municípios.

(E) O         Ministério         da         Saúde         é         o         gestor         nacional         do         SUS,
que         formula,         normatiza,         fiscaliza,         monitora         e         avalia
políticas         e         ações,         em         articulação         com         o         Conselho
Nacional         de         Saúde.

Questão 22
Sobre         a         educação         em         saúde,         marque         V,         para         as
alternativas         verdadeiras,         e         F,         para         as         falsas:

(__)A         Educação         em         Saúde         é         uma         prática         social,         cujo
processo         contribui         para         a         formação         da         consciência         crítica
das         pessoas         a         respeito         de         seus         problemas         de         saúde,         a
partir         da         sua         realidade,         e         estimula         a         busca         de         soluções         e
organização         para         a         ação         exclusivamente         individual.

(__)A         prática         de         saúde,         enquanto         prática         educativa,         tem
por         base         o         processo         de         capacitação         de         indivíduos         e
grupos         para         atuarem         sobre         a         realidade         e         transformá-la.

(__)Educação         em         Saúde         é         um         processo         sistemático,
contínuo         e         permanente         que         objetiva         a         formação         e         o
desenvolvimento         da         consciência         crítica         do         cidadão,
estimulando         a         busca         de         soluções         coletivas         para         os
problemas         vivenciados         e         a         sua         "participação         real"         no
exercício         do         controle         social.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) F,         V,         F.

(B) V,         V,         F.

(C) V,         F,         V.

(D) F,         V,         V.
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(E) F,         F,         V.

Questão 23
Sobre         a         Territorialização,         julgue         a         alternativas         abaixo:

I.A         área         é         o         espaço         de         atuação         da         Unidade         Básica         de
saúde         (UBS),         que         é         formada         por         microáreas         contendo         no
máximo         2000         pessoas.

II.Microárea         é         a         subdivisão         do         território-área,         cuja
característica         é         concentrar         condições         socioeconômicas,
ambientais,         epidemiológicas         etc.         mais         homogêneas,         para
facilitar         a         implantação         de         programas         e         desenvolver         a
vigilância         em         saúde;         é         a         área         de         atuação         do         Agente
Comunitário         de         Saúde.

III.Territorialização,         em         saúde,         é         o         processo         de
reconhecimento         do         território.         É         uma         técnica         que
possibilita         o         reconhecimento         do         ambiente,         das         condições
de         vida         e         da         situação         de         saúde         da         população         de
determinado         território,         assim         como         o         acesso         dessa
população         a         ações         e         serviços         de         saúde,         viabilizando         o
desenvolvimento         de         práticas         de         saúde         voltadas         à
realidade         cotidiana         das         pessoas.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         CORRETA         (S)?

(A) Apenas,         II         e         III.

(B) Apenas,         I         e         II.

(C) Apenas,         II.

(D) Apenas,         I.

(E) Apenas,         III.

Questão 24
Sobre         os         direitos         da         gestante,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Somente         gestantes         após         o         sexto         mês         de         gestação,
tem         direito         ao         assento         prioritário         em         ônibus         e         metrô.

(B) A         gestante         que         possui         carteira         de         trabalho         assinada,
tem         direito         a         licença-maternidade         de         no         mínimo         180
dias.

(C) Nenhuma         gestante         pode         ser         demitida,         nem         por         justa
causa,         enquanto         estiver         grávida         e         até         cinco         meses
após         o         parto.

(D) Toda         gestante         tem         direito         a         guichês         e         caixas
especiais         ou         prioridade         nas         filas         para         atendimento
em         instituições         públicas,         mas         esse         direito         não         é
assegurado         em         instituições         privadas.

(E) Até         o         bebê         completar         seis         meses,         a         mãe         tem         o
direito         de         ser         dispensada         do         trabalho         todos         os         dias,
por         dois         períodos         de         meia         hora         ou         um         período         de
uma         hora,         para         amamentar.

Questão 25
Sobre         a         tuberculose,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) É         sempre         causada         pela         Mycobacterium         tuberculosis.

(B) É         uma         doença         infecciosa         que         ataca         exclusivamente
os         pulmões.

(C) O         tratamento         é         à         base         de         antibióticos,         tem         duração
de         seis         meses,         mas         não         é         100%         eficaz.

(D) A         principal         maneira         de         prevenir         a         tuberculose         é         com
a         vacina         BCG         (Bacillus         Calmette-Guérin),         disponível
gratuitamente         no         SUS.

(E) A         transmissão         é         direta,         de         pessoa         a         pessoa,
portanto,         a         aglomeração         de         pessoas         é         o         principal
fator         de         transmissão.

Questão 26
Em         relação         a         Diabetes         Mellitus-DM,         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) A         DM         Tipo         2         é         causada         pela         destruição         das         células
produtoras         de         insulina.

(B) A         insulina         é         produzida         pelo         fígado         e         é         responsável
pela         manutenção         do         metabolismo         da         glicose.

(C) São         sintomas         do         DM         tipo         1:         vontade         de         urinar
diversas         vezes;         fome         frequente;         sede         constante;
perda         de         peso;         fraqueza;         fadiga;         nervosismo;
mudanças         de         humor;         náusea;         vômito.

(D) A         DM         Tipo         1         resulta         da         resistência         à         insulina         e         de
deficiência         na         secreção         de         insulina.

(E) Caracteriza-se         por         altas         taxas         de         açúcar         no         sangue
(hipoglicemia)         de         forma         permanente.

Questão 27
Sobre         a         atenção         à         saúde         do         recém-nascido-RN,         marque
a         alternativa         CORRETA:

(A) O         boletim         de         Apgar         deve         ser         utilizado         para
determinar         o         início         da         reanimação         e         as         manobras         a
serem         instituídas         no         decorrer         do         procedimento.

(B) A         determinação         da         necessidade         de         reanimação         e         a
avaliação         de         sua         eficácia         depende         somente         da
avaliação         do         sinal         de         Respiração         do         RN.

(C) O         risco         de         haver         necessidade         de         procedimentos         de
reanimação         é         menor         quanto         menor         a         idade
gestacional         e/ou         o         peso         ao         nascer.

(D) A         avaliação         da         coloração         da         pele         e         das         mucosas         do
RN         não         é         mais         utilizada         para         decidir         procedimentos
na         sala         de         parto.

(E) O         parto         cesario,         realizado         entre         37         e         39         semanas         de
gestação,         somente         se         associado         a         fatores         de         risco
antenatais         para         asfixia,         pode         elevar         o         risco         de
necessidade         de         ventilação         do         RN.

Questão 28
Marque         a         alternativa         que         não         está         de         acordo         com         os
princípios         e         diretrizes         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS):

(A) Centralização         e         Comando         Único.

(B) Equidade.

(C) Universalização.

(D) Participação         Popular.
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(E) Integralidade.

Questão 29
Sobre         o         cadastramento         de         famílias,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) Para         realizar         o         cadastramento,         é         necessário         o
preenchimento         de         fichas         específicas.

(B) O         cadastro         possibilita         o         conhecimento         das         reais
condições         de         vida         das         famílias         residentes         na         área         de
atuação         da         equipe.

(C) A         existência         de         população         indígena,         quilombola         ou
assentada         e         sua         escolaridade         não         são         objetivos         do
cadastramento         de         famílias.

(D) A         etapa         inicial         do         trabalho         do         Agente         Comunitário         de
saúde         é         o         cadastramento         das         famílias         de         sua
microárea.

(E) Possibilita         identificar         os         principais         problemas         de
saúde,         para         que         os         serviços         possam         oferecer         uma
atenção         mais         voltada         para         a         família,         de         acordo         com         a
realidade         e         os         problemas         de         cada         comunidade.

Questão 30
Em         relação         a         hanseníase,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) O         paciente         que         está         em         tratamento         regular         ou         que         já
recebeu         alta         pode         transmitir         ainda         a         doença.

(B) É         uma         doença         infecciosa         que         atinge         exclusivamente
a         pele.

(C) É         causada         por         um         vírus         chamado         Mycobacterium
leprae.

(D) Um         dos         sintomas         da         doença         é         a         sensação         de
formigamento,         fisgadas         ou         dormência         nas
extremidades.

(E) É         uma         doença         que         só         acomete         homens.
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