PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
MANDAGUARI
TESTE SELETIVO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 07/07/2019 - TARDE

EMPREGO:

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
(NÍVEL MÉDIO)
Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática 11 a 15;
Conhecimentos Gerais: 16 a 20. Conhecimentos Específicos: 21 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4

O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.

5
6

Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

7

Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente ao fiscal.

8

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9

Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Analise a seguinte reflexão, escrita pelo escritor
brasileiro Millôr Fernandes, para responder às
questões a seguir.

“Se Deus me der força e saúde, hei de provar que
ele não existe”.
01.
Dentre as alternativas a seguir, assinale a que
apresenta a melhor interpretação sobre o sentido da
frase.
a) A intenção do autor fica explícita ao tratar com
seriedade de temas tão delicados.
b) Devido à sua estrutura paradoxal, a frase possui
um caráter satírico e jocoso.
c) A frase apresenta uma rígida teoria científica sobre
uma questão religiosa.
d) Pela frase, fica claro que o autor está totalmente
seguro da inexistência de Deus.
_________________________________________
02.
Na oração “se Deus me der força e saúde”,
está presente um sentido:
a) Conclusivo.
b) Condicional.
c) Consecutivo.
d) Comparativo.
_________________________________________
03.
Considere as alternativas a seguir e assinale
a que NÃO indica um verbo presente na frase de
Millôr Fernandes.
a) Der.
b) Força.
c) Provar.
d) Existe.
_________________________________________
04.
A palavra “Deus”, assim como está utilizada
na frase, pode ser classificada como:
a) Substantivo comum.
b) Pronome de tratamento.
c) Substantivo próprio.
d) Pronome pessoal.
_________________________________________
05.
O verbo “provar”, em sentido geral, possui os
mais diferentes significados. No contexto específico
da frase de Millôr Fernandes, esse verbo pode ser
entendido como:
a) Demonstrar.
b) Ensaiar.
c) Saborear.
d) Vivenciar.

Leia atentamente o seguinte parágrafo, extraído da
crônica “E a bolsa masculina?”, de Walcyr Carrasco.

“O vestuário masculino tornou-se obsoleto, essa é a
verdade. As sortudas das mulheres têm as bolsas. A
bolsa feminina equivale à caixa-preta do avião. Só
se sabe o que há lá dentro após uma investigação
minuciosa. São itens variados, que vão de
maquiagem a tíquetes de passagens antigas e fotos
de entes queridos amassadas. Mas é confortável. A
proprietária de uma bolsa enfia o que quiser lá dentro.
Resgata quando houver necessidade. Mesmo se for
preciso espalhar o conteúdo no sofá. E, em casos
extremos, chamar o Corpo de Bombeiros!”
06.
Em relação à interpretação do texto, assinale
a alternativa CORRETA.
a) O texto apresenta certo grau de ironia ao descrever
as variadas características do uso da bolsa feminina.
b) O autor faz uma severa censura à ideia de que
o vestuário masculino deve incorporar também as
bolsas.
c) O objeto do texto é provar que, quanto ao vestuário,
os homens estão hoje muito mais evoluídos do que
as mulheres.
d) O cronista busca denunciar a existência de uma
espécie de machismo velado, que se revela de forma
contundente no texto.
_________________________________________
07.
O texto se inicia com a afirmação de que “o
vestuário masculino tornou-se obsoleto”. Em relação
ao termo “obsoleto”, marque a alternativa que
apresenta a melhor definição sobre o seu significado.
a) Esta palavra tem o sentido de obsceno,
escandaloso ou grosseiro.
b) Obsoleto quer dizer, nesse contexto, subserviente,
servil ou bajulador.
c) O termo faz referência a algo que está ultrapassado,
arcaico ou fora de moda.
d) É uma variante possível do termo “absoluto”, isto
é, que permanece dominante.
_________________________________________
08
O autor do texto afirma que “a bolsa feminina
equivale à caixa-preta do avião”. Essa comparação
diz respeito:
a) À preferência das mulheres, em geral, pelas
bolsas de cor preta.
b) Ao mistério que envolve o conteúdo das bolsas e
das caixas-pretas.
c) À limitada capacidade das bolsas de guardar
diferentes tipos de objetos.
d) À dimensão das malas que as mulheres costumam
levar quando viajam de avião.
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09.
Assinale a alternativa que indica APENAS
adjetivos que aparecem no texto.
a) Amassadas - verdade - caixa-preta - dentro
b) Masculino - feminina - proprietária - sofá
c) Obsoleto - sortudas - minuciosa - confortável
d) Vestuário - antigas - resgata - necessidade
_________________________________________
10.
Na parte final do parágrafo, o cronista
menciona a possibilidade de “chamar o Corpo de
Bombeiros”. Com isso, o autor buscou:
a) Chamar a atenção para os graves perigos que
podem ser ocasionados pela forma como se usam
as bolsas.
b) Elogiar a praticidade com que as mulheres em
geral manuseiam na bolsa os seus pertences.
c) Enfatizar com sarcasmo a dificuldade de se
resgatar os objetos de dentro das bolsas femininas.
d) Explicar, em sentido literal, a importância dos
bombeiros nas situações que o mau uso das bolsas
pode gerar.
_________________________________________
QUESTÕES
11 A 15
MATEMÁTICA
11.
Qual a probabilidade aproximada de, no
lançamento de dois dados não viciados, a soma dos
valores obtidos nos lançamentos ser igual ou maior
que 10?
a) 10%.
b) 17%.
c) 36%.
d) 38%.
_________________________________________
12.
Qual das alternativas a seguir apresenta um
valor proporcionalmente maior?
a) 25% de R$500,00.
b) 8 acertos em uma prova com 12 questões.
c) três quintos de uma empresa.
d) um décimo de hora.
_________________________________________
13.
Uma Progressão Geométrica de números
positivos, de termo inicial 3 e quinto termo igual a
243, tem razão igual a:
a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
_________________________________________
14.
Uma geladeira custando R$1200,00, foi
parcelada em 6 prestações, a juros compostos de
3% ao mês. Ao final do período, quanto foi pago pelo
comprador da geladeira?
(Considere
a) R$ 1 432,80.
b) R$ 1 845,25.

)

c) R$ 3 600,00.
d) R$ 7 200,00.
_________________________________________
15.
Sobre um sistema

é CORRETO afirmar que:
a) Possui uma solução, apenas.
b) Possui duas soluções distintas.
c) Pode possuir até duas soluções.
d) Possui quatro soluções distintas.
_________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS
16.
Analise o seguinte trecho de uma matéria
jornalística e marque a alternativa que indica o nome
do político brasileiro de que se trata.

“Na sequência do caso de um triplex no Guarujá, o
ex-presidente foi condenado pelo juiz Sergio Moro,
hoje Ministro da Justiça do governo Bolsonaro, a
nove anos de prisão, pena aumentada em segunda
instância para doze anos. Foi condenado também
no caso do sítio em Atibaia, em primeira instância, e
correm ainda contra ele mais quatro processos. Ele
foi o candidato oficial do Partido dos Trabalhadores à
Presidência da República até ao momento em que a
justiça decidiu pelo seu impedimento, face à prisão”.
(Diário de Notícias, 20/05/19, com adaptações).
a) Eduardo Cunha.
b) Fernando Henrique Cardoso.
c) Luiz Inácio Lula da Silva.
d) Michel Temer.
_________________________________________
17.
Leia atentamente a análise a seguir, a
respeito de uma importante questão econômica da
atualidade, e assinale a alternativa que preenche
CORRETAMENTE a lacuna.

“O _________ é uma das moedas mais importantes
no mundo. Atualmente, sua hegemonia é
incontestável, já que é usada como referência em
qualquer negócio em nível global. Entretanto, nem
sempre foi assim. Na verdade, a sua hegemonia é
relativamente recente, pois só se deu após o fim da
Segunda Guerra Mundial”.
(Portal História de Tudo, com adaptações).
a) Dólar americano
b) Guarani paraguaio
c) Iene japonês
d) Real brasileiro
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18.
O Hino Nacional é um dos símbolos oficiais
da República Federativa do Brasil. Considere as
opções a seguir e marque a que NÃO contém um
trecho do Hino Nacional.
a) Brasil, um sonho intenso, um raio vívido.
b) Nem teme, quem te adora, a própria morte!
c) Teus risonhos, lindos campos têm mais flores.
d) Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
_________________________________________
19.
Analise as afirmativas a seguir e assinale a
que NÃO contém um trecho extraído do Estatuto do
Idoso.
a) É dever de todos prevenir a ameaça ou violação
aos direitos do idoso.
b) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a
sua proteção um direito social.
c) É obrigação exclusiva do Estado assegurar ao
idoso a efetivação dos seus direitos.
d) O idoso tem direito ao exercício de atividade
profissional, respeitadas suas condições físicas,
intelectuais e psíquicas.
_________________________________________
20.
Considere as alternativas a seguir e assinale
a que indica o número aproximado de habitantes do
Município de Mandaguari.
a) 3 mil habitantes.
b) 35 mil habitantes.
c) 350 mil habitantes.
d) 3 milhões de habitantes.
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
_________________________________________
21.
As Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST) estão frequentemente nas pautas do cenário
mundial. No Brasil há pouco tempo, uma dessas
doenças voltou a ser considerada epidemia nacional,
com o aumento marcante no número de novos casos
a partir de 2014. Conforme o Ministério da Saúde
afirmou em 2017, a região Sul e o Estado do Paraná
foram os mais afetados. Essa IST é transmitida
de pessoa para pessoa através do contato direto
com região de lesão e é transmitida pela bactéria
Treponema pallidum. Há grande preocupação no
diagnóstico rápido, para evitar a doença congênita
que pode apresentar complicações severas ao
recém nascido. Assinale a alternativa CORRETA
para essa doença.
a) Gonorréia.
b) Candidíase.
c) HPV.
d) Sífilis.
_________________________________________
22.
Para o Agente Comunitário de Saúde atuar de
forma adequada ele precisa conhecer a terminologia
utilizada acerca de alguns materiais como a parte
da alimentação e nutrição, para poder realizar de

forma eficiente ao instruir a população. Assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Obesidade: caracterizada por indivíduos que
possuem compulsão alimentar, responsável pelo
aumento no peso corporal.
b) Anorexia: caracterizada pela extrema perda
de peso, distorção da imagem corporal e medo
exagerado do ganho de peso.
c) Desnutrição: caracterizada pela existência de
um desequilíbrio celular entre o fornecimento de
nutrientes e energia por um lado, e por outro, a
necessidade do corpo para assegurar o crescimento,
manutenção e funções específicas.
d) Bulimia: leva a pessoa a comer em quantidades
exageradas e depois ingerir laxantes para não
absorver os alimentos no organismos.
_________________________________________
23.
Dentre as doenças transmitidas por vetores,
a dengue é uma das que está constantemente nas
campanhas de prevenção e controle aos agentes
transmissores. Todo recipiente ou superfície que
permita às fêmeas do mosquito Aedes aegypti
depositarem seus ovos em condições em que haja
acúmulo de água, seja água da chuva ou sob a ação
do homem são chamados de:
a) Mantenedouro.
b) Criadouro.
c) Crinhame.
d) Mantenedoura.
_________________________________________
24.
Termos utilizados em condições pertinentes
a doenças são de fundamental importância no
prognóstico da doença, diagnóstico, controle e
tratamento. Assinale a alternativa CORRETA para a
sequência a seguir Vetor, Agente Etiológico, Agente
Transmissor.
a) Transporta o agente causador, causa a doença,
transmite a doença.
b) Causa a doença, transporta o agente causador,
transmite a doença.
c) Causa a doença, transmite a doença, transporta o
agente causador.
d) Transmite a doença, causa a doença, transporta
o agente causador.
_________________________________________
25.
Há dois tipos de leishmaniose: leishmaniose
tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral ou
calazar. A leishmaniose tegumentar caracteriza-se por
feridas na pele que se localizam com maior freqüência
nas partes descobertas do corpo. Tardiamente,
podem surgir feridas nas mucosas do nariz, da
boca e da garganta. Essa forma de leishmaniose
é conhecida como “ferida brava”. A leishmaniose
visceral é uma doença sistêmica, pois, acomete
vários órgãos internos, principalmente o fígado, o
baço e a medula óssea. Esse tipo de leishmaniose
acomete essencialmente crianças de até dez anos;
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após esta idade se torna menos freqüente. É uma
doença de evolução longa, podendo durar alguns
meses ou até ultrapassar o período de um ano. A
Leishmaniose é uma doença ______________, não
_____________, causada por parasitas do gênero
____________ e sua multiplicação ocorre no interior
dos _______________.

a) Período que compreende a fase pré-parto, quando
a mulher passa por alterações sociais.
b) Período durante a gravidez, quando a mulher
passa por alterações físicas e psíquicas.
c) Período que compreende a fase pós-parto, quando
a mulher passa por alterações físicas e psíquicas até
que retorne ao estado anterior à sua gravidez.
d) Período que compreende a fase pré-parto, quando
a mulher passa por alterações físicas e psíquicas
durante a gravidez.
_________________________________________
29.
Os métodos contraceptivos vêm sendo cada
vez mais utilizados, alguns fatores são associados
à mulher estar mais focada na carreira, o desejo de
crescer profissionalmente retarda o desejo de ter
filhos antes dos trinta anos, o que reflete na demora
em se fixar com algum parceiro. Assinale a alternativa
que contenha SOMENTE métodos contraceptivos.

Assinale a alternativa CORRETA que completa a
sequência da frase descrita acima.
a) Infecciosa, contagiosa, Leishmaniose, linfócitos T.
b) Infecciosa, contagiosa, Leishmania, macrófagos.
c) Contagiosa, infecciosa, Leishmania, linfócitos B.
d) Contagiosa, infecciosa, Leishmaniose, neutrófilos.
_________________________________________
26.
A Leptospirose é uma doença infecciosa
transmitida normalmente ao homem pela urina de
____________, principalmente em ocasiões de
enchentes. A doença é causada por _____________
microrganismo chamado de Leptospira, presente na
urina de alguns animais. A ocorrência está relacionada
à situação __________ ______________, sendo
que nas formas graves normalmente aparece
_____________.

a) Anticoncepcional injetável, antibiótico, Camisinha.
b)
Dispositivo
IntraUterino,
Camisinha,
Anticoncepcional oral.
c) Camisinha, anticoncepcional oral, antigripal.
d) Anticoncepcional oral, antiviral, anticoncepcional
injetável.
_________________________________________
30.
O saneamento básico no Brasil precisa de
atenção, pois mesmo encenando entre as 10 maiores
economias do mundo, 34 milhões de brasileiros
não têm nem mesmo acesso à água potável. Isso
de acordo com o Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS) em pesquisa referente a
2016. Em 2015 houve um pico de internações por
diarréia em crianças menores que 5 anos. Assinale
a alternativa INCORRETA acerca dos principais
fatores considerados de Saneamento Básico.

a) Roedores, bactéria, pouca infraestrutura, icterícia.
b) Mamíferos, vírus, muita infraestrutura, apendicite.
c) Formigas, bactéria, pouca infraestrutura,
apendicite.
d) Roedores, vírus, muita infraestrutura, icterícia.
_________________________________________
27.
A implantação do Programa de Agente
Comunitário de Saúde (PACS) pelo Ministério da
Saúde ocorreu oficialmente em que ano?
a) 1995
b) 2005
c) 2001
d) 1991
_________________________________________
28.
A mulher passa por diversas fases da
vida, uma delas é chama de puerpério. Assinale a
alternativa CORRETA para o que é esse termo.

a) Esgotamento sanitário e limpeza urbana.
b) Drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos.
c) Infraestrutura e instalações operacionais de
abastecimento de água.
d) Manejo de iluminação pública e manejo de águas
pluviais.
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.
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