MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO

EDITAL Nº 002/2016

DATA DA PROVA: 09/10/2016

EMPREGO:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
(NÍVEL FUNDAMENTAL)
Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; Matemática: Questões 07 a 12;
Conhecimentos Gerais: Questões 13 a 20; Conhecimentos Específicos: Questões 21 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o texto abaixo, atribuído
ao pensador chinês Confúcio, e responda às
questões 1 a 6:
“Há três métodos para ganhar sabedoria: primeiro,
por reflexão, que é o mais nobre; segundo,
por imitação, que é o mais fácil; e terceiro, por
experiência, que é o mais amargo”.
________________________________________
01. De acordo com o texto, há três métodos para
ganhar sabedoria, e estes foram respectivamente
apresentados nessa ordem:
a) primeiro - reflexão; segundo - imitação; terceiro
- experiência.
b) primeiro - imitação; segundo - experiência;
terceiro - reflexão.
c) primeiro - experiência; segundo - imitação;
terceiro - reflexão.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
________________________________________
02. De acordo com Confúcio, os métodos
para adquirir sabedoria são qualificados por
características. Assinale a alternativa que relaciona
as características aos métodos da mesma forma
como aparece no texto.
a) experiência - fácil; imitação - amargo; reflexão nobre.
b) reflexão - nobre; imitação - fácil; experiência amargo.
c) imitação - nobre; experiência - amargo; reflexão
- amargo.
d) reflexão - fácil; experiência - nobre; imitação amargo.
________________________________________
03. Assinale a alternativa com a frase que apresenta
corretamente o plural das palavras: reflexão,
imitação e experiência.
a) Para adquirir sabedoria, há três caminhos:
reflexãos; imitações; experiências.
b) Para alcançar a sabedoria, há três formas:
reflexões; imitaçãos; experiências.
c) Para possuir sabedoria, há três métodos:
reflexãos; imitações; experiênciais.
d) Para ganhar sabedoria, há três modos: reflexões;
imitações; experiências.
________________________________________
04. A respeito do gênero das palavras: nobre, fácil e
amargo, é correto dizer que:
a) estão todas no gênero feminino.
b) nobre e fácil servem tanto para o feminino quanto
para o masculino.
c) amargo está no feminino.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.

05. Assinale a alternativa que apresenta somente
palavras com o sentido contrário da palavra
sabedoria:
a) estupidez; burrice; ignorância.
b) conhecimento; ciência; irreflexão.
c) imbecilidade; sensatez; inteligência.
d) incompreensão; desconhecimento; informação.
________________________________________
06. Nosso alfabeto é formado por vogais (a,e,i,o,u)
e consoantes (todas as outras letras). Assinale a
alternativa que apresenta a quantidade e classifica
corretamente as vogais e consoantes da palavra
mais:
a) uma consoante (m) e três vogais (a,i,s).
b) duas consoantes (m,a) e duas vogais (i,s).
c) duas consoantes (m,s) e duas vogais (a,i).
d) uma vogal (a) e três consoantes (m,i,s).
QUESTÕES

07

A

12

-

MATEMÁTICA

07. Um oitavo de uma certa quantia equivale a:
a) 25%
b) 08%
c) 12,5%
d) 16%
________________________________________
08. A expressão
é igual a:
a) 1,7.
b) 2,9.
c) 3,8.
d) 5,4.
________________________________________
09. Qual a área da figura a seguir?

a) 60cm².
b) 52,5cm².
c) 74,3cm².
d) 900cm².
________________________________________
10. A quinta parte do dobro de 30 é:
a) 12.
b) 25.
c) 6.
d) 50.
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e
,
11. Sabendo que
, de
?
Qual o valor, em
a) 15 m/s.
b) 60 m/s.
c) 36 m/s.
d) 25 m/s.
________________________________________
12. Em um evento, devem ser contratados 2
garçons para cada 9 convidados. Se o evento terá
270 convidados, quantos garçons deverão ser
contratados?
a) 60 garçons.
b) 30 garçons.
c) 80 garçons.
d) 18 garçons.
QUESTÕES 13 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS
13. Assinale a alternativa que indica o nome do
subcontinente a que pertence o Brasil.
a) América Central.
b) África Negra.
c) América do Sul.
d) Europa Ocidental.
________________________________________
14. Dentre os países mencionados abaixo, assinale
a alternativa que indica um que NÃO faz fronteira
com o Brasil.
a) Argentina.
b) Bolívia.
c) México.
d) Venezuela.
________________________________________
15. Em termos de território, o Brasil é considerado
um dos cinco maiores países do mundo. Assinale a
alternativa que indica apenas países MENORES do
que o Brasil:
a) Canadá e Estados Unidos.
b) Japão e França.
c) Rússia e Canadá.
d) China e Rússia.
________________________________________
16. Em 2014, ocorreram eleições presidenciais
no Brasil. Assinale a alternativa que indica uma
personalidade que NÃO se candidatou à Presidência
da República naquele ano.
a) Aécio Neves.
b) Dilma Rousseff.
c) Luis Inácio Lula da Silva.
d) Marina Silva.

17. Leia a definição abaixo e assinale a alternativa
que preenche corretamente a lacuna:
“O ________________ é uma prova elaborada pelo
Ministério da Educação para verificar o domínio de
competências e habilidades dos estudantes após
concluírem o Ensino Médio. Além disso, a prova
também é importante para o estudante que deseja
fazer parte de alguns programas governamentais”.
a) Exame Nacional do Ensino Médio.
b) Ciência Sem Fronteiras.
c) Programa Mais Médicos.
d) Projeto Escola Sem Partido.
________________________________________
18.
Assinale
a
alternativa
que
indica,
respectivamente, o nome das capitais dos seguintes
estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro e
Bahia.
a) Santos, Niterói e Salvador.
b) São Paulo, Niterói e Feira de Santana.
c) Santos, Rio de Janeiro e Vitória da Conquista.
d) São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.
________________________________________
19. O nome de Adolf Hitler mantém relação direta
com qual acontecimento histórico do século XX?
a) Guerra do Vietnã.
b) Revolução Francesa.
c) Segunda Guerra Mundial.
d) Revolução Russa.
________________________________________
20. Assinale a alternativa que indica o nome de um
país que NÃO se localiza no continente americano.
a) Brasil.
b) Cuba.
c) Indonésia.
d) México.
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O Aedes aegypti é o vetor transmissor de qual
doença?
a) Leishmaniose
b) Leptospirose
c) Rotavirus
d) Dengue
________________________________________
22. Assinale a alternativa que apresenta o conceito
de saúde segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS).
a) Um estado de completo bem-estar, mental e
social e não somente ausência de enfermidades.
2

b) Um estado de completo bem-estar físico, mental
e social e não somente ausência de afecções e
enfermidades.
c) Um estado de completo bem-estar físico e não
somente ausência de enfermidades.
d) Um estado de completo bem-estar físico e não
somente ausência de afecções e enfermidades.
________________________________________

27. A sigla DST corresponde a:
a) Doenças de Saúde Transmissíveis.
b) Doenças Sexualmente Transmissíveis.
c) Doenças de Sinal Transmissíveis.
d) Doenças de Sintomas Transmissíveis.
________________________________________
28. Assinale a alternativa com os termos que
completam corretamente as lacunas:

23. Profilaxia é um termo muito utilizado na área da
saúde, que é o mesmo que:
a) anulação.
b) prevenção.
c) inoculação.
d) ação.
________________________________________

Doença infecciosa, porém, não contagiosa, causada
por parasitas do gênero _________________. Há
dois tipos de ______________: a tegumentar ou
cutânea e a visceral ou calazar. É uma doença de
evolução _____________, podendo durar alguns
meses ou até ultrapassar o período de um ano.

24. Schistosoma mansoni é o causador da:
a) Leishmaniose.
b) Hantavirose.
c) Esquistossomose.
d) Leptospirose.
________________________________________

a) Leishmania; leishmaniose; longa.
b) Aedes; dengue; longa.
c) Leishmania; leishmaniose; curta.
d) Schistosoma; esquistossomose; longa.
________________________________________

25. NÃO faz parte das práticas da Promoção em
saúde:
a) Prevenção da violência e estímulo à cultura de
paz.
b) Prevenção e controle do Tabagismo.
c) Redução da morbimortalidade por abuso de
álcool e outras drogas.
d) Redução da sustentabilidade.
________________________________________

29. São ações de orientação do Agente Comunitário
de Saúde (ACS) na Saúde Bucal do Adulto,
EXCETO:
a) Higienização da boca de forma correta.
b) Procurar o serviço de saúde bucal regularmente
para avaliação e tratamento conforme orientação
do cirurgião-dentista.
c) Alimentação saudável.
d) Uso de medicação.
________________________________________

26. As vantagens da amamentação para o bebê
são:
a) prevenir doenças transmissíveis.
b) proteção contra infecção, alergias e desnutrição.
c) prevenir problemas dentários.
d) prevenir problemas respiratórios.

30. Ao nascer, o bebê deve tomar quais vacinas,
segundo o novo Calendário de Vacinação?
a) BCG e Hepatite A.
b) BCG e Rubéola.
c) BCG e Hepatite B.
d) BCG e Sarampo.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 10/10/2016.
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