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PORTUGUÊS

Leia o texto para responder às questões a seguir.
Salão do Artesanato da Paraíba começa nesta quarta e
deve atrair mais de 100 mil pessoas em Campina
Todos os caminhos do artesanato paraibano estão em
direção a Campina Grande, onde, nesta quarta-feira (08),
será aberto o 34º Salão do Artesanato Paraibano – o
primeiro presencial após dois anos de pandemia severa da
covid-19. A expectativa é de que sejam batidos os números
de 2019, quando o evento teve a visita de mais de 100 mil
pessoas e a venda superior a R$ 1,3 milhões. Toda a
estrutura foi montada no Museu de Arte Contemporânea
(MAC) e funcionará das 15h às 22h, até o dia 03 de julho.
A entrada é gratuita, com arrecadação voluntária de
alimentos não perecíveis para posterior doação a
instituições filantrópicas.
O tema do Salão do Artesanato em 2022 será “Bordados
que contam histórias” e, além da exposição dos trabalhos
de 400 artesãos, representando as diferentes tipologias de
artesanato produzidas em todas as regiões estado, em
especial de João Pessoa, Campina Grande, Alagoa Nova,
Galante, Serra Redonda e Gurinhém, o clima de
confraternização e calor humano certamente serão um dos
principais diferenciais para o sucesso do evento que
acontece ainda em clima dos festejos juninos.
O calor humano, o entusiasmo visto nos olhos, a
expectativa desse retorno presencial já são marcas do
evento, conforme a gestora do Programa do Artesanato
Paraibano (PAP), Marielza Rodriguez. “Todos estavam
morrendo de vontade de se abraçar novamente, de se
conectar, e esse momento chegou”. Sobre a estimativa de
vendas, a gestora explicou que os números não são
mensuráveis, tendo em vista os artesãos receberem
encomendas durante todo o ano.
A escolha pelo bordado, segundo Marielza Rodrigues, foi
do próprio governador da Paraíba, João Azevêdo, que
adotou o critério de potencializar todas as tipologias que,
por algum motivo, estejam longe dos holofotes das
pessoas. O bordado é uma técnica milenar utilizada para
ornamentar tecidos, fruto do talento e da habilidade com
linha e agulha. “Além dos trabalhos, o Salão irá contar
histórias dessas bordadeiras, que narram as suas vidas e de
sobrevivência explorando o talento e a agilidade com as
mãos na produção das peças”.
Para a presidente da PBTur (Empresa Paraibana de
Turismo), Ruth Avelino, a realização do Salão do
Artesanato em Campina Grande em pleno São João serve
de maior estímulo para que as pessoas, da Paraíba e do
Brasil, visitem o local. O artesanato, conforme a executiva,
é um dos diferenciais que o paraibano tem e muito
valorizado até mesmo fora do país. “O artesanato mexe
com basicamente toda a cadeia produtiva, gerando

novos empregos e injetando milhões de reais na economia
local”, pontuou.
Ruth Avelino destacou ainda, que por uma ação do
Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de
Campina Grande, a Azul Linhas Aéreas começou a operar
voos dedicados (fretados) para o Maior São João do
Mundo, desde a quinta-feira (02), com saída do Aeroporto
de Campinas, interior de São Paulo. As frequências serão
operadas quatro vezes por semana, às segundas, quartas,
sextas e domingos, em parceria com a Azul Viagens. As
aeronaves são um Airbus A320neo, com capacidade para
até 174 clientes, serão responsáveis por cumprir o trajeto
que vai durar quase três horas.
https://www.pbtur.pb.gov.br/2022/06/07

1. Podemos afirmar que a finalidade do gênero textual
apresentado é:
A. Convencer o leitor de que o bordado é uma técnica
milenar utilizada para ornamentar tecidos, fruto do
talento e da habilidade com linha e agulha.
B. Conscientizar os paraibanos e visitantes da importância
do 34º Salão do Artesanato Paraibano para o
crescimento do empreendedorismo e economia local.
C. Informar sobre a solenidade de abertura do 34º Salão
do Artesanato Paraibano na Rainha da Borborema.
D. Expor a programação do 34º Salão do Artesanato
Paraibano,
evento
reconhecido
nacional
e
internacionalmente.
E. Apresentar argumentos para defender e justificar a
pertinência do tema do Salão do Artesanato em 2022:
“Bordados que contam histórias”.
2. A respeito da linguagem do gênero textual, assinale a
opção CORRETA.
A. Na linguagem utilizada, predomina a variante
linguística muito comum em determinados lugares,
especialmente no estado da Paraíba.
B. O tipo de linguagem utilizada no trecho é informal.
C. A linguagem é marcada pela variedade padrão, a
única considerada correta e que deve ser usada, pois
obedece às regras gramaticais.
D. Texto marcado pela linguagem formal.
E. É possível concluir que a linguagem utilizada no texto
revela uma variante linguística histórica.
3.“A entrada é gratuita, com arrecadação voluntária de
alimentos não perecíveis para posterior doação a
instituições filantrópicas.”
A respeito de “instituições filantrópicas”, assinale a
alternativa INCORRETA:
A.
B.
C.
D.

São organizações sem fins lucrativos.
Buscam trabalhar questões humanitárias.
São organizações que prestam serviços à sociedade.
São pessoas jurídicas.
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E. Possuem como finalidade a obtenção de lucro.
4. Em: “... Bordados que contam histórias” e “Todos
estavam morrendo de vontade de se abraçar
novamente...”, podemos afirmar que a linguagem
figurada é marcada respectivamente por:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

9. “Para a presidente da PBTur (Empresa Paraibana de
Turismo), Ruth Avelino, a realização do Salão do
Artesanato em Campina Grande em pleno São João
serve de maior estímulo para que as pessoas, da Paraíba
e do Brasil, visitem o local. O artesanato, conforme a
executiva, é um dos diferenciais que o paraibano tem e
muito valorizado até mesmo fora do país. ”

Perífrase ou antonomásia e hipérbato.
Personificação ou prosopopeia e hipérbole.
Catacrese e ironia.
Paradoxo e perífrase.
Eufemismo e gradação.

5. No trecho: “Sobre a estimativa de vendas, a gestora
explicou que os números não são mensuráveis...”, assinale
a opção CORRETA.
A. Quanto à regência, “explicou” e “são” são verbos
intransitivos.
B. “são” é verbo transitivo direto.
C. “explicou” é verbo transitivo direto.
D. Quanto à concordância verbal, “explicou” concorda
com o sujeito “a estimativa de vendas”.
E. “explicou” e “são” são verbos flexionados em um
tempo passado.
6. No trecho: “O calor humano, o entusiasmo visto nos
olhos, a expectativa desse retorno presencial já são
marcas do evento...”, o emprego das duas vírgulas
separa:
A.
B.
C.
D.
E.

Termos orações intercaladas.
Termos da mesma função sintática.
Orações coordenadas assindética.
Adjunto adverbial anteposto.
Orações independentes.

7. “Todos estavam morrendo de vontade de se abraçar
novamente, de se conectar, e esse momento chegou”.
As palavras destacadas
respectivamente de:

exercem

as

funções

A. Pronome e pronome.
B. Pronome e partícula apassivadora.
C. Conjunção subordinativa e partícula integrante do
verbo.
D. Pronome e partícula expletiva de realce.
E. Partícula apassivadora e índice de indeterminação do
sujeito.
8. “A escolha pelo bordado, segundo Marielza Rodrigues,
foi do próprio governador da Paraíba...” e “... a
realização do Salão do Artesanato em Campina Grande
em pleno São João serve de maior estímulo para que as
pessoas, da Paraíba e do Brasil, visitem o local. ”
Os termos “segundo” e “para que” estabelecem,
RESPECTIVAMENTE, as relações de:
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Oposição e consonância.
Casualidade e concordância.
Conclusão e consequência.
Concomitância e concessão.
Conformidade e finalidade.

O emprego de “a executiva” estabelece uma articulação
entre as partes do texto, feita pelo mecanismo de coesão
por:
A.
B.
C.
D.
E.

Substituição.
Repetição.
Elipse.
Conjunção.
Anáfora.

10. “Sobre a estimativa de vendas, a gestora explicou que
os números não são mensuráveis, tendo em vista os
artesãos receberem encomendas durante todo o ano.”
Assinale a alternativa INCORRETA.
A. “tendo em vista” pode ser substituído por “levando em
consideração” sem alterar o sentido.
B. “durante todo o ano” é adjunto adverbial.
C. “sobre” pode ser substituído por “no tocante a” sem
alterar o sentido.
D. “que” é predicativo do sujeito.
E. “mensuráveis” é sinônimo de “calculáveis”.
CONHECIMENTOS GERAIS

11.De autoria do Deputado José Cavalcanti, o município
de Santa Terezinha foi criado oficialmente pela Lei
2.677, em:
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Outubro de 1958.
Janeiro de 1960.
Dezembro de 1961.
Maio de 1962.
Março de 1964.
https://santaterezinha.pb.gov.br/

12.Sobre a história da Cidade de Santa Terezinha, leia o
texto e complete a lacuna:
“Para o desenvolvimento da vila/município se
desenvolver o Sr. _________________________,
além de doar terras para a construção da capela,
começou por conta própria a construir casas, chegando
inclusive a doar algumas delas para aqueles que
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quisessem residir no local. Por esses feitos, o mesmo é
considerado o fundador do município”.

16.Observe o Mapa abaixo e assinale a alternativa
CORRETA:

A alternativa CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

Pedro Pereira de Sena.
João Soares dos Santos.
Manoel Porfírio da Costa.
Padre José Neves.
Francisco Rufino de Lucena.
https://santaterezinha.pb.gov.br/

13.São climas predominantes na Paraíba:
A.
B.
C.
D.
E.

Semiárido, tropical atlântico e úmido.
Semiárido, tropical quente e úmido.
Semiárido, equatorial e úmido.
Semiárido, tropical de altitude e úmido.
Semiárido, subtropical quente e úmido.

14.Analise o escrito para saudar a APLC (Academia
Paraibana de Literatura de Cordel), onde examina os
episódios fundamentais da história de nosso país, desde
seu descobrimento, perpassando por questões políticas,
como o golpe de 64; nossas diferenças étnicas, entre
outros temas.
O cordel A história do Brasil foi escrito por:
A.
B.
C.
D.
E.

Maria Julita Nunes.
Inácio da Catingueira.
Ariano Suassuna.
Manoel Camilo dos Santos.
Jessier Quirino.

15.Não foi sem motivo que ficou conhecido como o Poeta
da Morte! O Poeta Paraibano era uma figura
extremamente sensível introspectivo, triste, era capaz
de açambarcar a dor de alguém e fazer dela a sua dor.
Sua figura singela, seu jeito excêntrico de pássaro
molhado com medo da chuva, enternecia, talvez devido
à sua meninice sem encantos.
O Poeta Paraibano que faz referência no texto e:
A.
B.
C.
D.
E.

Augusto dos Anjos.
Pedro Américo de Almeida.
José Lins do Rego.
Odilon Ribeiro Coutinho.
Leandro Gomes de Barros.

Identifique no Mapa a Região Brasileira que está em
destaque e faz limitação com todas as outras regiões do
País.
A.
B.
C.
D.
E.

Região Sul.
Região Sudeste.
Região Nordeste.
Região Norte.
Região Centro-Oeste.

17.Sobre ecossistema, analise os itens abaixo e assinale a
alternativa INCORRETA:
A. Cada organismo ocupa um nível trófico dentro da
cadeia alimentar, o que é determinado pelo tipo de
alimento e pela forma como ele se alimenta.
B. É como um conjunto de organismos que vivem em
determinado local e interagem entre si e com o meio,
formando um sistema estável.
C. É formado por várias populações de espécies
diferentes, constituindo, assim, uma comunidade.
D. A Floresta Amazônica com todos as suas plantas,
animais, clima, tipos de solo e rios forma um
ecossistema.
E. Um pequeno jardim, um aquário e um lago, por
exemplo, também formam ecossistemas.
18.“A doença existe com mais de 200 variações e se
manifesta por meio de formações verrugosas - que
podem aparecer no pênis, vulva, vagina, ânus, colo do
útero, boca ou garganta. O sexo é a principal forma de
transmissão, seja pelo coito ou pelo sexo oral”.
A doença a que se refere o texto é:
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A.
B.
C.
D.
E.

Hepatite B ou C.
Sífilis.
Herpes genital.
HPV.
Gonorreia.

19.“Foi o Presidente mais jovem do Brasil e o 1º
presidente eleito por eleições diretas em 40 anos. Seu
governo foi marcado por políticas econômicas
controversas, que não conseguiram travar a inflação
descontrolada”.
O Presidente que está descrito no texto é:
A.
B.
C.
D.
E.

Itamar Franco.
José Sarney.
Fernando Collor de Mello.
Tancredo Neves.
Fernando Henrique Cardoso.

20.As Fake News têm um grande poder viral, isto é,
espalham-se rapidamente. As informações falsas
apelam para o emocional do leitor/espectador, fazendo
com que as pessoas consumam o material “noticioso”
sem confirmar se é verdade seu conteúdo. A respeito da
Fake News, analise o texto abaixo:

A.
B.
C.
D.
E.

22.O programa Excel, do pacote Office 2010, permite que
as células computem o valor de expressões. Caso a
expressão “=2^3+5*9/10” seja inserida em uma célula
do Excel, o resultado exibido na planilha é:
A.
B.
C.
D.
E.

Com relação aos tipos de backup, coloque V para as
sentenças VERDADEIRAS e F para FALSAS:
( )O backup externo também é conhecido por backup
remoto.
( )O backup incremental realiza a cópia de segurança
dos dados que foram alterados desde a última
operação de backup.
( )O backup do tipo diferencial tende a realizar a cópia
de segurança para menos dados do que o backup do
tipo incremental.

O texto está relacionado a que consequências das Fake
News:

A.
B.
C.
D.
E.

Linchamento de inocentes.
Agravamento de saúde pública.
Homofobia.
Preconceito – Xenofobia.
Legitimação de Violência.
https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/o-que-sao-fake-news.htm

11.7
5.3
5.8
10.5
12.5

23.Backups são cópias de segurança realizadas para
prevenir a perda de dados decorrente de falhas do
sistema ou do hardware.

"Outro Ministério teve que entrar em cena para
desmentir boatos. Em 2016, o Ministério da Educação
(MEC) precisou ir a público esclarecer que não havia
a circulação do falso “kit gay”nas escolas públicas do
Brasil (MEC)".

Assinale a alternativa CORRETA:

E/S, E/S, E
E, S, E/S
E/S, S, E/S
E, E/S, E/S
E, E/S, E

Assinale a sequência CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

V, V, V
V, F, V
V, F, F
F, V, F
F, F, F

24.Acerca das ações executadas pelos atalhos disponíveis
para o navegador Google Chrome, analise as
combinações entre ação e atalho, a seguir e assinale a
alternativa CORRETA.

INFORMÁTICA
21.Os componentes físicos de um computador,
tipicamente representados por partes mecânicas,
eletrônicas e magnéticas, são chamados de hardware.
Um computador é composto por processador, memória
e dispositivos periféricos que podem ser categorizados
com relação ao fluxo de dados entre o computador e o
meio externo: somente entrada (E), somente saída (S),
ou simultaneamente entrada e saída (E/S). Os
dispositivos de mesa digitalizadora, monitor de vídeo
com tela sensível ao toque, e webcam são
categorizados RESPECTIVAMENTE como:
4

AÇÃO

ATALHO

I

Abrir o menu do Google
Chrome

Alt + f ou Alt + e

II

Abrir a página de downloads
em uma nova guia

Ctrl + d

III

Atualizar a página atual,
ignorando o conteúdo
armazenado em cache

F5 ou Ctr
l+r

IV

Exibir ou ocultar a barra de
favoritos

Ctrl + Shift + b
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Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

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

25.São indiscutíveis os benefícios que a Internet
proporcionou à humanidade. Para a operacionalização
dessa grande rede existe uma série de protocolos que
especificam como as mais diversas tarefas devem ser
executadas.
Sobre os protocolos de transferência de arquivos,
analise as seguintes afirmações e assinale a alternativa
CORRETA.
I. SMTP é o acrônimo para Secure Mobile Transfer
Protocol, e é um protocolo utilizado
especificamente para transferir arquivos de forma
segura entre dispositivos móveis.
II. FTP é o acrônimo para File Transfer Protocol, e é
um protocolo utilizado para transferir arquivos,
mas não oferece segurança.
III. FTPS é um protocolo que emprega certificados
digitais para transferir arquivos de forma segura
através de criptografia.
Está(ão) CORRETA(S):
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, apenas.
III, apenas.
II, III, apenas.
II, apenas.
I, II, III.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26.Sobre os benefícios da quarta Norma Operacional
Básica do SUS (NOB-SUS 01/96), analise os itens
abaixo:
I. Avançou o processo de municipalização do setor
saúde.
II. Estabeleceu transferências regulares e automáticas
“fundo a fundo” e a remuneração por serviços
produzidos.
III. Ampliou responsabilidades dos municípios na
atenção básica e definiu do processo de
regionalização da assistência.
IV. Criou Instrumentos gerenciais, que foram
descentralizados, com a caracterização de
responsabilidades sanitárias de cada gestor e a
definição do principal operador da rede de
serviços do SUS (o Sistema Municipal de Saúde).
V. Foi um referencial no processo de implantação de
um Sistema Único Nacional de Saúde.

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

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

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/acesso_a_informacao
/index.php?p=286621

27.São “doenças crônicas” nas quais demonstra-se papel
suspeito de um ou mais agentes infecciosos, EXCETO:
A. Leucemia-linfoma de linfócitos T.
B. Câncer cervical.
C. Esclerose múltipla.
D. Úlcera péptica.
E. Doença isquêmica coronária.
28.Para entender as relações entre os diferentes elementos
que levam ao aparecimento de uma doença
transmissível, o esquema tradicional é a denominada
cadeia epidemiológica, também conhecida como
cadeia de infecção. O esquema procura organizar os
chamados elos que identificam os pontos principais da
sequência contínua da interação entre o agente, o
hospedeiro e o meio.

Sobre a organização e sequência da Cadeia
epidemiológica, assinale a alternativa CORRETA:
A. 1.Porta de Entrada do Novo hospedeiro, 2. Porta de
Saída do Agente, 3. Reservatório, 4. Modo de
transmissão do Agente, 5. Agente causal, 6.
Suscetibilidade do Hospedeiro.
B. 1.Porta de Entrada do Novo hospedeiro, 2.
Reservatório, 3. Porta de Saída do Agente, 4. Modo de
transmissão do Agente, 5. Suscetibilidade do
Hospedeiro, 6. Agente causal
C. 1.Agente causal, 2. Reservatório, 3. Porta de Saída do
Agente, 4. Modo de transmissão do Agente, 5. Porta
de Entrada do Novo hospedeiro, 6. - Suscetibilidade do
Hospedeiro.
D. 1.Modo de transmissão do Agente, 2. Reservatório, 3.
Porta de Saída do Agente, 4. Agente causal, 5. Porta de
Entrada do Novo hospedeiro, 6. - Suscetibilidade do
Hospedeiro.
E. 1.Suscetibilidade do Hospedeiro, 2. Reservatório, 3.
Porta de Saída do Agente, 4. Modo de transmissão do
Agente, 5. Porta de Entrada do Novo hospedeiro, 6.
Agente causal.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epide
miologia_2.pdf

29.A Vigilância dos Fatores de Risco Não Biológicos é
responsável pelos seguintes programas:
I.

Programa de Vigilância em Saúde da Água
para Consumo Humano (VIGIAGUA).
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II.

III.

IV.

V.

VI.

Programa de Vigilância em Saúde das
Populações
Expostas
aos
Poluentes
Atmosféricos (VIGIAR).
Programa de Vigilância em Saúde Ambiental
Relacionada aos riscos decorrentes dos
desastres naturais (VIGIDESASTRES).
Programa de Vigilância Ambiental dos Riscos
associados aos desastres de origem
antropogênica (VIGIAPP).
Programa de Vigilância em Saúde Ambiental
de populações expostas às áreas contaminadas
por contaminantes químicos (VIGISOLO).
Vigilância em Saúde Ambiental que integra a
Vigilância em Saúde das populações expostas
aos agrotóxicos (VSPEA).

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

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

30.A Vigilância em Saúde do Trabalhador - VISAT é
estruturante e essencial ao modelo de Atenção Integral
em Saúde do Trabalhador. Constitui-se de saberes e
práticas sanitárias, articulados intra e inter
setorialmente. A especificidade de seu campo de ação
é definida por ter como objeto a relação da saúde com
o ambiente e os processos de trabalho, realizada com a
participação e o saber dos trabalhadores em todas as
suas etapas.
A respeito de um dos princípios da VISAT, analise o
texto abaixo:
“Deve ser compreendida como o exercício da
transversalidade entre as políticas de saúde do
trabalhador e outras políticas setoriais, como
Previdência, Trabalho e Meio Ambiente, educação e
justiça e aquelas relativas ao desenvolvimento
econômico e social, nos âmbitos federal, estadual e
municipal.
O texto refere-se ao princípio da VISAT denominado

de:
A.
B.
C.
D.
E.

Universalidade.
Equidade.
Integralidade das ações.
Integração interinstitucional.
Integração intrainstitucional.

31.Segundo a Lei 8.080 de 19/09/1990, em seu art. 6º,
parágrafo 3º, “Entende-se por saúde do trabalhador,
para fins desta lei, um conjunto de atividades que se
destina, através das ações de vigilância
6
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epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa
à recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos
advindos das condições de trabalho”, abrangendo,
entre outros:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A. Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de
trabalho ou portador de doença profissional e do
trabalho.
B. Participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas,
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à
saúde existentes no processo de trabalho.
C. Participação na normatização, fiscalização e controle
dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e
empresas públicas e privadas.
D. Garantia da igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
E. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer
ao órgão competente a interdição de máquina, de setor
de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando
houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde
dos trabalhadores.
32.Está preconizado no Art. 18 da Lei 8.080 de
19/09/1990, que “À Direção Municipal do Sistema de
Saúde (SUS), entre outros, tem a competência de:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos
de saúde.
B. Acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
C. Participar do planejamento, programação e
organização da rede regionalizada e hierarquizada do
Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com
sua direção estadual.
D. Participar da execução, controle e avaliação das ações
referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
E. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde
humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais
e federais competentes, para controlá-las.
33.De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
entende-se por “Família Natural”, EXCETO:
A. Entende-se por família natural a comunidade formada
pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.
B. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que
se estende para além da unidade pais e filhos ou da
unidade do casal, formada por parentes próximos com
os quais a criança ou adolescente convive e mantém
vínculos de afinidade e afetividade.
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C. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser
reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente,
no próprio termo de nascimento, por testamento,
mediante escritura ou outro documento público,
qualquer que seja a origem da filiação.
D. O reconhecimento pode preceder somente com o
nascimento do filho, sem direito a suceder-lhe ao
falecimento.
E. O reconhecimento do estado de filiação é direito
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo
ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem
qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.
34.Para efeito do Ar. 18-A, Parágrafo único da Lei nº
8.069/ 1990, considera-se castigo físico: ação de
natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da
força física sobre a criança ou o adolescente que resulte
em:
I.
II.
III.
IV.
V.

Sofrimento físico.
Humilhação.
Ameaçar gravemente.
Ridicularização.
Lesão.

V. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia,
para redução das sequelas decorrentes do agravo da
saúde.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

36.A respeito da Territorialização na Atenção Básica,
analise os textos e relacione o número com o respectivo
conceito:

1. Território-área.
2. Território-microárea.

3. Unidades Territoriais.
4. Território-moradia.
5. Território-distrito.
(

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

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

(

35.Com base no Art. 15 da Lei 10.741/2003 – Estatuto do
Idoso, “É assegurada a atenção integral à saúde do
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde –
SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário,
em conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços, para a prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às
doenças que afetam preferencialmente os idosos”.
(
A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão
efetivadas por meio de:
I. Cadastramento da população idosa em base
territorial.
II. Atendimento geriátrico e gerontológico em
ambulatórios.
III. Unidades geriátricas de referência, com pessoal
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia
social.
IV. Atendimento domiciliar, incluindo a internação,
para a população que dele necessitar e esteja
impossibilitada de se locomover, inclusive para
idosos abrigados e acolhidos por instituições
públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e
eventualmente conveniadas com o Poder Público,
nos meios urbano e rural.

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

(

(

)Unidade Territoriais - É a menor unidade de
planejamento regionalizado, com complexidade
assistencial superior ao módulo assistencial,
podendo corresponder a uma microrregião ou a uma
região de saúde.
)Território-distrito - A regionalização e a
municipalização do SUS fez surgir a necessidade de
estruturar distritos sanitários, que devem funcionar
como unidade operacional básica mínima; cada
distrito sanitário deve ter uma base territorial,
delimitada geograficamente, de acordo com o perfil
epidemiológico e demográfico da população; o
distrito sanitário deve ser minimamente resolutivo,
atendendo as necessidades em saúde da população
de seu território, tanto no que se refere aos cuidados
individuais quanto coletivos, promovendo a
prevenção, atendendo em nível ambulatorial e em
internações.
)Território-área - É a área de abrangência de uma
unidade básica de saúde, que deve corresponder à
corresponsabilidade entre da população e do Poder
Público, por meio dos prestadores de serviços à
saúde. A área é o espaço de atuação da Unidade
Básica de saúde (UBS), que é formada por
microáreas.
)Território-microárea - É a subdivisão do Territórioárea, cuja característica é concentrar condições
socioeconômicas, ambientais, epidemiológicas etc.
mais homogêneas, para facilitar a implantação de
programas e desenvolver a vigilância em saúde;
cada microárea deve contar no máximo 750
habitantes, que será a unidade operacional do
Agente de Saúde.
)Território-moradia - No início do cadastramento das
famílias no PSF considerava-se a família como o
conjunto de pessoas que dividiam o mesmo espaço
7
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de habitação, o espaço de existência de uma unidade
familiar.
A sequência CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

3 – 5 – 2 – 1 – 4.
4 – 1 – 3 – 2 – 5.
3 – 2 – 1 – 4 – 5.
1 – 3 – 2 – 5 – 4.
3 – 5 – 1– 2 – 4.

37.Sobre a intersetorialidade, analise os itens abaixo:
I. Tem o sentido de complementaridade de setores e é
definida como “ações integradas de distintos
setores, no atendimento da população, cujas
necessidades são pensadas a partir de sua realidade
concreta, de modo a colocar em pauta as
peculiaridades de suas condições de vida”.
II. A intersetorialidade como prática é outra visão que
visualiza nas ações integradas sob diferentes
saberes, a possibilidade de constantes aprendizados,
pelo relato do “fazer”, ainda que sob perspectiva de
cada setor, na abordagem de uma determinada
realidade territorialmente localizada.
III. Pode ser apreendida pelo sentido de articulação
política na gestão pública identificada em
orientações de governos na implementação da
intersetorialidade.
IV. A intersetorialidade é uma tarefa de otimização de
recursos públicos na operacionalização de soluções
integradas aos problemas da realidade social.
V. A intersetorialidade pode ser apreendida como
trabalho com redes, ou seja, ações conjuntas –
principalmente no âmbito municipal – que visam
atender aos segmentos vulnerabilizados, sob
práticas que primam por conexões entre atores sob
relações
horizontais,
construindo
ações
complementares e integradas.
Estão CORRETOS:
A.
B.
C.
D.
E.

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

38.O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um
profissional-chave para o controle efetivo da
tuberculose em seu território! Destacam-se como suas
atribuições, entre outras:
I. Estar atento, em todos os encontros com a
comunidade, aos principais sintomas da tuberculose
(tosse, febre, emagrecimento e sudorese noturna),
assim como divulgá-los, e fazer o encaminhamento
dos casos suspeitos para a unidade de saúde.
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II. Para interromper a cadeia de transmissão da doença
é fundamental a descoberta oportuna dos casos de
tuberculose ativa. Sendo assim, a busca ativa de
sintomático respiratórios (SR) deve ser estratégia
priorizada pelos ACS.
III. Informar que o tratamento para TB está disponível
no SUS, dura no mínimo três meses e deve ser feito
até o final para que se alcance a cura.
IV. Estar atento para os efeitos adversos ao tratamento
para tuberculose e, caso seja identificado algum, o
paciente deve ser orientado e/ou encaminhado ao
serviço de saúde para avaliação. Informar às
pacientes em idade fértil que a medicação para TB
diminui o efeito do anticoncepcional e orientá-las
para o uso de métodos contraceptivos de barreira,
como camisinha feminina ou masculina, DIU e
diafragma.
V. Manter seu território informado sobre a doença,
trabalhando com parceiros da comunidade para o
controle e redução de estigma e preconceito que
afetam as pessoas com TB.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.

II, III, IV, V, apenas.
I, II, III, IV, V.
I, II, III, IV, apenas.
I, II, IV, V.
E. I, II, III, apenas.
39.Segundo o Art. 4º-A da Lei nº 11.350, de 5 de Outubro
de 2006, O Agente Comunitário de Saúde e o Agente
de Combate às Endemias realizarão atividades de
forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais
por meio da Educação Popular em Saúde, dentro de sua
área geográfica de atuação, especialmente nas
seguintes situações, EXCETO:
A. Na orientação da comunidade quanto à adoção de
medidas simples de manejo ambiental para o controle
de vetores, de medidas de proteção individual e
coletiva e de outras ações de promoção de saúde, para
a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças
de transmissão vetorial e agravos causados por animais
peçonhentos.
B. No planejamento, na programação
e no
desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde,
de forma articulada com as equipes de saúde da família.
C. Realização de ações de campo para pesquisa
entomológica, malacológica e coleta de reservatórios
de doenças.
D. Na identificação e no encaminhamento, para a unidade
de saúde de referência, de situações que, relacionadas a
fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou
tenham importância epidemiológica.
E. Na realização de campanhas ou de mutirões para o
combate à transmissão de doenças infecciosas e a
outros agravos.
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40.De acordo com o Edital nº 01/2022 – Concurso da
Prefeitura Municipal e Santa Teresinha, são
Atribuições do Agente Comunitário de Saúde, entre
outras, EXCETO:
A. Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse
cadastro.
B. Identificar indivíduos e famílias expostos a situações
de risco.
C. Orientar as famílias para utilização adequada dos
serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando
consultas, exames e atendimento odontológico, quando
necessário.
D. Realizar, por meio de visitas em centro comunitários,
acompanhamento semanal de todas as famílias sob sua
responsabilidade.
E. Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde,
com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de
doenças.
___________________________________________
RASCUNHO
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