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Anos depois, em 11 de novembro de

LÍNGUA PORTUGUESA

1831 o nome da localidade passou para Vila Amélia de

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 ao
9.

Piancó,, instalada oficialmente em 05 de maio de 1832,
quando definitivamente Piancó se separa de Pombal,
momento

Piancó, Princesa Estrela do Vale

que

deve

ser

reconhecido

como

sua

Emancipação Política. O nome perdurou até 27 de junho
Piancó,, uma das mais antigas cidades do

de 1833, quando passou à Vila Constitucional de Santo

nordeste brasileiro, já possuía colonização branca em

Antônio de Piancó,, para finalmente em 21 de novembro

1680,

lendário

de 1933,, com a alçada da localidade ao foro de cidade

bandeirante Domingos Jorge Velho chegou ao velho

através do Decreto nº. 443/33, denominar-se
denominar
apenas

rincão sertanejo, vencendo e submetendo os índios cariris

Piancó.

quando

o

sanguinário

e

da Tribo dos Coremas, então liderados pela bravura do
intrépido Cacique Piancó, ao seu poder
der armamentista. Por
aqui, ele faleceu em 1705.
Após seu desaparecimento, os índios
recuperaram o poder e temendo violência dos aborígines,
em represália aos sofrimentos vividos quando do controle
de Jorge Velho, os moradores da região enviaram carta
ao Governador
overnador Geral da Província da Parahyba
requerendo auxílio e proteção, tendo o Governo Geral
criado nova campanha, liderada pelo Capitão-Mor
Capitão
Manuel de Araújo Carvalho, temido e respeitado, que
fora Juiz Ordinário dos sertões do Cariri, Piranhas e
Piancó, Tabelião e Escrivão, com sede no Julgado de
Piancó (Pombal), empossado em 1708, o qual, após
quatro anos de embate e negociações consegue
estabelecer a paz na região.
Com os ânimos arrefecidos e a paz
reinando, finalmente em 08 de novembro de 1748, com a
doação
oação de um vasto território pela portentosa Casa da
Torre da Bahia através de seu governante, o Coronel
Francisco Dias D’Ávila e sua esposa Catarina Francisca
Correia de Aragão, proprietários de quase todo o nordeste
brasileiro, para constituir o patrimônio
io da nova capela,
tendo como administrador e representante da Capela de
Santo Antônio, o Sargento-Mor
Mor Manoel da Silva Passos,
funda-se
se a Vila de Santo Antônio de Piancó.

Fonte: http://www.pianco.pb.gov.br/historia/

1. Considerando as ideias do texto, assinale a opção
CORRETA.
A. Com os ânimos esfriados e a paz reinando, finalmente
em 08 de novembro de 1748, com a doação de um
vasto território pela portentosa Casa da Torre da
Bahia, funda-se
se a Vila de Santo Antônio de Piancó.
B. Os moradores da região enviaram carta ao Juiz
Ordinário dos sertões do Cariri e Governador Geral da
Província da Parahyba requerendo auxílio e proteção.
proteção
C. Jorge Velho, Governador da província, empossado em
1708, o qual, após quatro anos de embate e
negociações consegue estabelecer a paz na região.
D. Catarina Francisca Correia de Aragão, faz doação de
um vasto território pela portentosa Casa da Torre da
Bahia através de seu governante, Sargento-Mor
Manoel da Silva Passos.
E. Os índios recuperaram o poder e temendo violência
dos aborígines, em represália aos sofrimentos vividos
quando do controle, em 1708, após quatro anos de
embate e negociações consegue estabelecer a paz na
região.
2. Sobre a história de Piancó é CORRETO afirmar que:
A. Os índios aborígines,, após anos de negociação,
finalmente conseguem estabelecer a paz na região.
região
B. O administrador e representante da Capela de Santo
Antônio, o Sargento-Mor
Mor Manoel da Silva Passos,
funda a Vila de Santo Antônio de Piancó.
Pianc
C. O Coronel Francisco Dias D’Ávila e sua esposa
Catarina Francisca Correia de Aragão, proprietários
de todo o nordeste
este brasileiro, construiu a capela de
Santo Antônio.
D. Os índios cariris da Tribo dos Coremas, então
liderados pela bravura do intrépido Cacique Piancó,
vencem
o
sanguinário
e
lendário
bandeirante Domingos Jorge Velho.
Velho

1

Agente Comunitário de Saúde

Concurso Público Piancó – PB – 20.11. 2016

E. Piancó,, uma das mais antigas cidades do nordeste
brasileiro, já possuía colonização branca no século
XVII.
3. Atente para os itens abaixo.
I.

II.

III.

Em 27 de junho de 1833, com a alçada da
localidade ao foro de cidade através do
Decreto nº. 443/33 denominar-se
denominar de cidade de
Piancó.
O nome Vila Amélia de Piancó persistiu até
27 de junho de 1833, quando passou à Vila
Constitucional de Santo Antônio de Piancó.
Piancó
Mas, através do Decreto nº.
n
443/33,
denominar-se apenas Piancó.
Piancó,, uma das mais antigas cidades do
nordeste brasileiro, foi colonização em 1680,
pelo
sanguinário
e
lendário
bandeirante Domingos
Jorge
Velho
Velho,
que chegou ao velho rincão sertanejo,
vencendo e submetendo os índios cariris da
Tribo dos Coremas.

Está(ao) FALSO(S) o(s) item(ns):
A.
B.
C.
D.
E.

4. “Com os ânimos arrefecidos e a paz reinando,
finalmente em 08 de novembro de 1748, com a doação
de um vasto território pela portentosa Casa da Torre da
Bahia”...

A.
B.
C.
D.
E.

destacadas

são

Esfriados – espaçoso.
Apáticos - Variado.
Esquentados – reduzido.
Desprovidos - Curto.
Enfraquecidos - Excessivo.

5. Assinale a opção CORRETA em que todas as palavras
estão acentuadas na mesma posição silábica.
A.
B.
C.
D.
E.
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Ânimos – índios – região.
Intrépido - Política – aborígines.
Lendário – sanguinário - Piancó.
Após – Ordinário - proprietários.
Ávila - Araújo – patrimônio.

A. Paroxítona – oxítona – proparoxítona - oxítona.
B. Proparoxítona – oxítona – paroxítona – proparoxítona.
C. Paroxítona – paroxítona – proparoxítona - oxítona.
D. Proparoxítona – oxítona – paroxítona- oxítona.
E. Proparoxítona – oxítona – proparoxítona – oxítona.
7. "então liderados pela bravura do intrépido Cacique
Piancó, ao seu poder armamentista. Por aqui, ele
faleceu em 1705.
No trecho acima, observe as palavras em destaque e
assinale a opção que contém a explicação CORRETA:
A. “bravura” e complemento verbal de liderados.
B. “seu”” é pronome demonstrativo.
C. “faleceu”, o verbo está na 3ª pessoa do pretérito
imperfeito.
D. “Então”” é sinônimo de “portanto”.
E. “ele”” pronome pessoal do caso obliquo.
8. “Anos depois, em 11 de novembro de 1831 o nome da
localidade passou para Vila Amélia de Piancó,
instalada oficialmente em 05 de maio de 1832, quando
definitivamente Piancó se separa de Pombal,
momento que deve ser reconhecido como sua
Emancipação Política”.

I apenas.
I, II e III.
II e III apenas.
I e II apenas.
III apenas.

O ANTÔNIMO das palavras
RESPECTIVAMENTE:

6. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras Amélia,
através, Política, e até são RESPECTIVAMENTE:

Os tempos verbais das palavras destacadas, nas frases
acima, são RESPECTIVAMENTE:
A. Pretérito Perfeito – Pretérito Perfeito –presente.
B. Presente – pretérito mais-que-perfeito
mais
– Futuro de
Presente.
C. Pretérito Perfeito –Presente
Presente – Presente.
D. Pretérito Perfeito – Futuro do Pretérito – presente.
E. Pretérito Imperfeito – Presente – Futuro do Presente.
9. “Após seu desaparecimento, os índios recuperaram o
poder e temendo violência dos aborígines.”
aborígines
Quanto a palavra em destaque “ Após” é:
A. Locução nominal.
B. Advérbio de tempo.
C. Preposição.
D. Pronome de intensidade.
intensidade
E. Locução adjetiva.
10. “A
A PF cumpre ainda oito mandados de prisão temporária
(com prazo de cinco dias), outros oito de busca e
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______________e
um
de
_______________
_______________ quando a pessoa é levada a depor e
depois liberada. Os mandados foram _______________
pelo juiz Glaucenir Silva de Oliveira, da 100º Zona
Eleitoral de Campos”.
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13. Conforme estabelece o art. 5º da Constituição Federal
de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se
garantindo
aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

Assinale a opção que preenche as lacunas do texto
com palavras escritas CORRETAMENTE:
A.
B.
C.
D.
E.

I. Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição.
II. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
III. Ninguém será submetido a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante.
IV. É assegurado o direito de resposta, proporcional
propo
ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem.
V. É inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a
proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

Apreenção – condussão – coersitiva – espedidos
Apreensão – condução - coercitiva – expedidos
Apreenssão – condussão - coercitiva – expedidos
Apreensão – condusão - coercitiva – espedidos
Apreensão – condução - coersitiva – espedidos
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
CONHECIMENTOS GERAIS

11. São tipos de extinção dos Atos administrativos,
Exceto.
Assinale opção INCORRETA:

A. Extinção Natural: Tem sua extinção no cumprimento
do ato.
B. Revogação: Se a administração não mais considera
oportuno o ato administrativo, poderá revogar e dando
assim a garantia da ampla defesa dos interessados,
cessando os efeitos a partir de então.
C. Anulação/invalidação: Se o ato conter vício poderá a
administração anular ou o judiciário.
D. Convalidação: A administração pode aproveitar os
atos administrativos com vícios que sejam sanáveis,
em totalidade ou parcial.
E. Calção: É a perda de efeitos juridicos em razão de
uma norma superveniente que é contrária aquela que
respaldava a prática do ato.
12. Entidades Paraestatal, são entes privados que não
integram a administração direta ou indireta, mas que
exercem atividades de interesse público sem
finalidade lucrativa. Integram o chamado 3º setor. Faz
parte das entidades paraestatais o serviço social
autônimo também conhecido como sistema S servindo
basicamente à educação profissionalizante e cursos
técnicos, a exemplo das seguintes instituições, exceto.

Assinale a opção INCORRETA:
A. SENAI (Serviço Nacional de aprendizagem
Industrial).
B. SESI (Serviço Social da Indústria).
C. SESNAR(Serviço Social Nacional Rural).
D. SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial).
E. SESC (Serviço Social do Comércio).

Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III apenas.
IV e V apenas.
II e III apenas.
I, II, III, IV e V.
I, II, IV e V apenas.

14. Sobre a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, contidos no art. 37
da Constituição federal de 1988, analises os itens a
seguir.
I. Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis
veis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como
aos estrangeiros, na forma da lei.
II. A investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração.
III. O prazo de validade do concurso público será
de até dois anos, prorrogável uma vez, por
igual período.
IV. Durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em
concurso público de provas ou de provas e
títulos será convocado com prioridade sobre
novos concursados para assumir cargo ou
emprego, na carreira.
3

Agente Comunitário de Saúde
Estão CORRETOS os itens:

A.
B.
C.
D.
E.

Concurso Público Piancó – PB – 20.11. 2016

II, III e IV apenas.
I, III e IV apenas.
III e IV apenas.
I, II e III apenas.
I, II, III e IV.

15. De acordo com o Art. 4º da Constituição Federal de
1988, a República Federativa do Brasil rege-se
rege nas suas
relações internacionais pelos seguintes
guintes princípios,
exceto.

17. No município de Piancó na localidade Saboeiro foi
construído um aterro sanitário que de acordo com
informações, cumpre todas as exigências dos setores
de saúde pública. O local fica afastado da zona
urbana, possui galpões, escritório,
escrit
equipamentos e
funciona também como cooperativa. Todo o lixo que
chega é separado por categorias e materiais recicláveis
como alumínio, papelão, plásticos são selecionados e
depois comercializados.

Sobre a construção de Aterro Sanitário, é
CORRETO afirmar
firmar que:

Assinale a alternativa INCORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

I.

Independência internacional.
Prevalência dos direitos humanos.
Autodeterminação dos povos.
Não-intervenção.
Igualdade entre os Estados.

II.

16. O Brasil tem 93% de seu território localizado no
Hemisfério Sul, o restante (7%) encontra-se
encontra
no
Hemisfério Norte, isso significa que o território está na
zona intertropical do planeta, com exceção da região
Sul.Em virtude da imensidão do território brasileiro
brasile
(8
514 876 km²), são identificados diversos tipos de climas.

III.

Observe a imagem a seguir e assinale a alternativa
CORRETA que apresenta os tipos de clima do Brasil de
acordo com a sua localização:

IV.

Se não houver uma boa impermeabilizaçãono
fundo do aterro sanitário, o chorume pode
atravessaro solo e atingir os lençóis freáticos.
Após ser colocado sobre uma manta plástica, o
lixo é coberto por uma camada de terra, novas
camadas de lixo são
sã depositadas e, novamente,
recobertas por terra. Dessa forma, impede-se
impede
que o lixo fique ao ar livre, tornando-se
tornando foco de
animais que transmitem doenças.
Na construção do aterro sanitário, são feitas
canaletas para que o chorume escorra e caia
numa espéciee de piscina impermeável. Dali ele
é levado para uma estação de tratamento antes
de ser despejado em um rio.
São instalados chaminés para dar vazão aos
gases que são produzidos durante o processo de
decomposição. Algumas chaminés geram fogo,
em função da concentração
c
do gás metano.

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

18. A eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos foi
realizada em uma terça--feira, 8 de novembro de 2016.
Foi a 58ª eleição presidencial do país,
país que
oficialmente
elegeu
o presidente e
o vicepresidente dos Estados Unidos, sendo eleito um
candidato republicano.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o
nome do candidato eleito:

A sequência CORRETA sobre os tipos de clima do
Brasil é:
A.
B.
C.
D.

Equatorial, Tropical, Semiárido e Subtropical.
Equatorial, Semiárido, Tropical e Subtropical.
Tropical, Equatorial, Semiárido, Subtropical.
Tropical de altitude, Semiárido, Equatorial
Subtropical.
E. Tropical Atlântico, Semiárido, Equatorial
Subtropical.
4

I e II apenas.
II e III apenas.
I e IV apenas.
I, II, III e IV.
III e IV apenas.

e
e

A.
B.
C.
D.
E.

Donald Trump.
Ronald Trump.
George Trump.
James Trump.
John Trump.
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19. Piancó é
um
município brasileiro do
estado
da Paraíba, localizado na microrregião de Piancó.
Piancó

consegue suportar e se rompe, desencadeando
o deslizamento de terras nas encostas até a
base dos morros.
V. Retirada da cobertura vegetal de áreas de
relevo acidentado e habitação em locais
impróprios, são motivos que desencadeiam
deslizamento de terra.

Sobre informações deste município,
município assinale a
alternativa INCORRETA:
A. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), sua população em 2010 era
de 15.465 habitantes.
B. O bioma predominante é a caatinga.
C. Ao norte o município se limita com a cidade de
Coremas.
D. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística)o município possui uma área
territorial de 564.735 e sua densidade
ensidade demográfica em
2010 era de (hab/km²) 212,82.
E. O município está incluído na área geográfica de
abrangência do semiárido brasileiro.
cretaria de Defesa Civil e Segurança Pública do
20. A Secretaria
município de Petrópolis, na região serrana do Rio de
Janeiro, confirmou na manhã desta terça-feira
terça
(15) a
morte de uma mulher de 49 anos e de um homem de
70 anos, vítimas do deslizamento de terra e de rochas
ocorrido no fim da noite passada no bairro de
Quitandinha.

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

INFORMÁTICA
21. Dispositivo de segurança da informação que monitora
o tráfego entre uma rede de computadores e a Internet,
impedindo o acesso de usuários não autorizados ou
entrada de dados sem prévia permissão. Baseia-se
Baseia
num servidor PROXY que faz a intermediação do
tráfego controlando acessos, tem como principal
prin
objetivo proteger a rede contra Ambiente
MSWindows ataques externos.

Fonte:
https://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/deslizamento
https://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/deslizamentoprovocado-pela-chuva-mata-duas-pessoas-na
na-regiao-serrana-dorio,8b1592ef4bb523f7583907c7a7fd96bfivu647sf.html

Sobre deslizamento de terra é CORRETO
afirmar que:
I. São fenômenos naturais e/ou antrópicos
antrópi
e
causam problemas imediatos para a população
pobre ou rica e também para o Meio
Ambiente.
II. O deslizamento é considerado um impacto
ambiental urbano no momento em que o
homem ocupa áreas que podem ocorrer este
processo.
III. Esse processo pode ocorrer em locais
loc
onde
não há ocupação humana, no entanto, são
mais comuns em terrenos onde houve a
retirada da cobertura vegetal original, que é
responsável pela consistência do solo e que
impede, através das raízes, o escoamento das
águas.
IV. Quando ocorrem as precipitações, a parte de
água que se infiltra no solo se confronta com
alguns tipos de rochas impermeáveis, com
isso a água não encontra passagem e começa
acumular-se
se em único local, tornando, dessa
forma, o solo saturado de umidade que não

I e V apenas.
I, II e III apenas.
III, IV e V apenas.
II, III, IV e V apenas.
I, II, III, IV e V.

O texto acima se refere a (ao):
A.
B.
C.
D.
E.

Firewall
FTP
Gateway
HTML
Dial Up

22. Leia as afirmativas a seguir:
I. É usada para abandonar ou cancelar um
comando, seleções, caixas de diálogos entre
outros.
II. É usada principalmente em programas
editores de texto. Define tabulação.

III. É uma tecla que permite alternar determinada
função dentro de um programa, por exemplo,
alternar entre o zoom in ou zoom out.
IV. Serve para apagar determinado caractere à
esquerda
erda do cursor do mouse. Geralmente
utilizado em textos.
V. Tira uma foto ou screenshot da tela atual
como um todo.
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Sobre
a
utilização
ção
da
pasta
MEUS
DOCUMENTOS, é correto afirmar que,
EXCETO:

Sobre as chamadas teclas especiais do
computador, assinale a alternativa que sequencia
CORRETAMENTE as afirmativas acima(I
a
a V):
A.
B.
C.
D.
E.

Tab, Alt, Backspace, Print Screen e Esc.
Esc, Tab, Alt, Backspace e Print Screen.
Backspace, Print Screen, Esc, Tab e Alt.
Print Screen, Tab, Alt, Backspacee, Esc.
Insert, Tab, Alt, Backspace, Print Screen.

23. É um atalho que acessa a Central de Segurança do
Windows. Por lá o usuário pode desligar e reiniciar o
computador, acessar o Gerenciador de Tarefas e ainda
fazer logoff.

A. Dentro de Meus Documentos tem outras pastas que
também já vêem prontas para utilização: Minhas
Imagens, Meus Vídeos, Minhas Músicas.
B. Esta pasta tem a função de armazenar os documentos
produzidos pelo usuário como uma pasta padrão.
C. Na pasta Meus Documentos pode conter sub-pastas
sub
criadas pelo próprio usuário.
D. Nesta pasta podem ser armazenados apenas arquivos
de figuras e imagens.
E. Serve
erve para guardar planilhas, documentos, gráficos
e outros arquivos particulares do usuário.

Assinale a alternativa CORRETA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A.
B.
C.
D.
E.

CTRL + T.
CTRL + SHIFT + P.
CTRL + ALT + DELETE.
CTRL + SHIFT + ESC.
CTRL + TAB.

24. Na informática, as memórias são as responsáveis pelo
armazenamento de dados e instruções em forma de
sinais digitais em computadores. Para que o
processador possa executar suas tarefas, ele busca na
memória todas as informações necessárias
necessári
ao
processamento.

26. Com relação à Lei Federal 8080/1990, assinale a
alternativa que completa a frase:
“O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família,
_________________ e da sociedade.”
A.
B.
C.
D.
E.

Dos gestores.
Dos políticos.
Dos conselheiros.
Dos profissionais.
Das empresas.

Sobre os tipos de memória de um microcomputador é
correto afirmar que, EXCETO:

27. De acordo com relação à Lei Federal 8080/1990,
assinale a opção que completa a frase:

A. RAM é a sigla para Random Access Memory
(memória de acesso aleatório).Este tipo possibilita a
leitura, gravação e regravação de dados.
B. Rom sigla paraReadOnlyMemory (memória somente
de leitura), de modo que as informações são gravadas
uma única vez pelo fabricante e não podem mais ser
apagadas ou alteradas, apenas acessadas.
C. A memória principal é de acesso mais rápido, mas de
capacidade mais restrita.
a. Armazena informações
temporariamente durante um processamento realizado
pela UCP.
D. A memória secundária é de acesso mais lento, mas de
capacidade bem maior. Armazena grande conjunto de
dados que a memória principal não suporta.
E. Os dígitos 0 e 5 são os únicos
icos elementos do sistema de
numeração de base 2, sendo então chamados de
dígitos binários, ou abreviadamente, bit.

“A iniciativa privada poderá participar do Sistema
Único de Saúde (SUS), em caráter ______________.”

25. Meus Documentos é uma pasta que já vem pronta
para sugerir a organização dos documentos/arquivos
do usuário em um único lugar, facilitando a
localização.
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A.
B.
C.
D.
E.

Opcional
Obrigatório
Complementar
Suplementar
De urgência

28. Marque a alternativa que NÃO apresenta instância
colegiada do SUS, de acordo com a Lei Federal
8142/1990:

A. Conselho Nacional de Secretários Nacionais de
Saúde.
B. Comissão Intergestora Tripartite.
Tripartite
C. Conselho Nacional de Saúde.
Saúde
D. Conferência Nacional de Saúde.
Saúde
E. Conselho Municipal de Saúde.
Saúde
29. Assinale a opção CORRETA que representa requisito
necessário para Municípios, Estados e Distrito Federal

Agente Comunitário de Saúde

receberem de forma regular e automática os recursos
do SUS:
A.
B.
C.
D.
E.

Unidades Básicas de Saúde.
Sede da Secretaria de Saúde.
Equipe de Saúde da Família.
Laboratório Municipal.
Conselho de Saúde.

30. De acordo com a Constituição Federal de 1988,
complete a frase abaixo, em seguida,
uida, assinale a
alternativa CORRETA:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
____________, ____________ e _____________.”
A.
B.
C.
D.
E.

Saúde, bem-estar e felicidade.
Saúde, proteção e recuperação.
Bem-estar, promoção e proteção.
Promoção, Proteção e Recuperação.
Proteção, Promoção e Reabilitação.

31. Em 2006, o Ministério da Saúde criou os Pactos pela
Saúde.
Dentre as alternativas abaixo, assinale a opção que
contempla estes pactos:
A. Pacto pela Defesa do SUS, Controle Social e de
Gestão.
B. Pacto pela Vida, Controle Social e Combate às
Morbidades.
C. Pacto de Gestão, em Defesa do SUS e pela Vida.
D. Pacto Social, de Gestão e em Defesa do SUS.
E. Pacto do Bem-Estar,
Estar, da Vida e Combate às Endemias.
32. De acordo com as características abaixo, marque a
alternativa que apresenta a doença a que se refere:
“Caracterizada
Caracterizada
por
exantema
maculopapular
pruriginoso, febre intermitente, hiperemia conjuntival
não purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia e dor
de cabeça. Apresenta evolução benigna e os sintomas
geralmente desaparecem espontaneamente após 3-7
3
dias.”
A.
B.
C.
D.
E.

Dengue.
Malária.
Conjuntivite.
Chikungunya.
Zika.
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33. Com relação à saúde das crianças, dentro das tarefas
dos Agentes Comunitários de Saúde, várias
observações podem ser realizadas junto às famílias
durante a visita domiciliar.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta observação
necessária:
Bolsa
A. Verificar se a família está inscrita no Programa BolsaFamília.
B. Observar sinais de risco.
C. Observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da
pessoa que cuida da criança, avaliando, entre outros,
cuidados realizados com a criança, o banho, a
alimentação (inclusive
lusive mamadas), as trocas de fraldas.
D. Saber a renda mensal dos pais das crianças.
E. Verificar o grau de escolaridade da mãe.
34. Sobre o número máximo de pessoas em uma
microárea para que um Agente Comunitário de Saúde
possa cobrir 100% da população cadastradas,
cadastrada que é
recomendado pelo Ministério da Saúde, marque a
alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

500
750
850
1000
1200

35. A ficha A é uma das principais ferramentas de
trabalho de um ACS, que é um formulário de coleta
informações e o seu preenchimento e atualização é
obrigatório,
rio, dentro do trabalho em sua microárea.
Assinale a alternativa que corresponde a esta ficha:
A.
B.
C.
D.
E.

Notificação Compulsória.
Compulsória
Ficha de Encaminhamento.
Encaminhamento
Cadastro Familiar.
Cadastro de Hipertensos e Diabéticos.
Diabéticos
Ficha de Busca Ativa.

36. Assinale a alternativa que corresponde ao formulário
para registro de atividades, procedimentos e
notificações, dentro do processo de trabalho de um
ACS:

A.
B.
C.
D.
E.

e-SUS
Ficha E
Ficha B
AVEIAM
Ficha D
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37. Sobre os Direitos à saúde assegurada no Estatuto do
idoso aos mesmos, marque a opção CORRETA:
A. Cadastramento da população idosa em base territorial.
B. Receber medicamentos em casa pelo ACS.
C. Atendimento imediato em qualquer hospital público ou
privado.
D. Garantia de vagas em serviços especializados.
E. Atendimento geriátrico e gerontológico em mensal
men
domiciliar.
38. Sobre os conhecimentos de Epidemiologia, necessários
para o processo de trabalho operacional para a definição
de prioridades, assinale a alternativa CORRETA com
relação ao conceito de Morbidade:
A. Corresponde ao número de casos novos de uma doença.
B. Termo usado para definir as causas de morte.
C. Relacionada à probabilidade de uma doença ocasionar
morte
D. É o comportamento das doenças ou dos agravos à saúde
em uma população.
E. Frequência de morte de pessoas em um determinado
período
39. Assinale a alternativa CORRETA com relação à
prevenção primária na atenção básica no processo saúdesaúde
doença:
A.
B.
C.
D.
E.

Tomar medicamentos para Diabetes.
Diminuir o consumo de sal.
Realizar cirurgia de Cardíaca.
Fazer um exame de Ultrassonografia.
Realizar sessões de Fisioterapia.

40. De acordo com a Lei Federal 8.080 de 1.990, assinale a
alternativa que os descrevem os determinantes e
condicionantes de saúde CORRETAMENTE:
A.
B.
C.
D.
E.

Atividade Cultural, Transporte, Educação.
Postos de saúde, Trabalho, Saneamento Básico.
Básico
Acesso aos bens, Serviços essenciais, Alimentação.
Acesso a programas sociais, Lazer, Alimentação.
Assistência social Renda, Meio Ambiente.
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