Cargo: Agente de Saúde
Viver em Segurança com mais
liberdade
Todas as pessoas devem viver em
segurança. A segurança não pode ser
privilegio de uma classe ou de um
partido.
Em nome da segurança, não se pode
provocar medo nem insegurança no
povo. Em nome da segurança não se
pode prender as pessoas sem provar
antes sua culpa.
Em nome da segurança, ninguém pode
ser vitima da valentia e da violência
fáceis dos mandões que nunca são
punidos.
A verdadeira segurança é aquela que faz
o povo viver no uso de seus direitos, na
felicidade de sua liberdade e na paz de
uma verdadeira justiça social.
Exigências Cristãs de uma ordem
Politica- Diocese de São MateusVozes,1978
1-Assinale a alternativa correta: Segundo
o texto:
a) As pessoas com maior poder
financeiro
devem
receber
maior
segurança,
para
defender
seus
patrimônios.
b) As mulheres, idosos e crianças devem
receber maior segurança.
c)Todas as pessoas devem viver em
segurança.
d) A classe de políticos deve receber
maior segurança devido às várias
manifestações nas ruas.
2-O antônimo de privilegio é:
a) Vantagem
b )Direito
c) Prerrogativa
d) Desvantagem

3-Qual o significado de Justiça Social?
a)Princípio de que todos os indivíduos de
uma sociedade têm direitos e deveres
iguais em todos os aspectos da vida
social.
b)Todos os direitos básicos, como a
saúde, educação, justiça, trabalho e
manifestação cultural, devem ser
garantidos a todos.
c)É uma construção moral e politica
baseada na igualdade de direitos e na
solidariedade coletiva.
d)Todas as alternativas estão corretas
4-Qual o sinônimo de mandões?
a)Autoritário.
b)Despótico.
c)Prepotente.
d)Todas as alternativas estão corretas.
5-Passando a frase: Mandões que nunca
são punidos para forma afirmativa,
teremos:
a)Mandões que raramente são punidos.
b)Mandões que dificilmente são punidos.
c)Mandões que jamais são punidos.
d)Mandões que sempre são punidos.
6- Carlos tinha em sua conta bancária
um saldo negativo de R$ 730,00. Após
receber seu salário, o saldo da conta
tornou--se R$ 2.680,00 positivo. O
salário de Carlos é de:
a)
b)
c)
d)

R$ 3.410,00
R$ 2.000,00
R$ 3.200,00
R$ 1.550,00

7- No primeiro dia de uma obra, um
operário executou ¼ da obra, no
segundo dia 2/3. Sendo assim quanto
faltam para completar a obra?
a)1/2
b)1/3
c) 1/6
d) 1/12
8- Uma caixa de agua tem capacidade
de 72.000cm3. Quantos quilogramas ela
ira pesar depois que estiver cheia d’agua
se vazia ela pesa 3kg?
a) 72 KG
b) 75 Kg
c) 7,2Kg
d) 7,5 Kg
9- Uma festa teve inicio as 20 h15min 28
seg. e terminou às 2h 10min 18 seg. do
dia seguinte. Quanto tempo essa festa
teve de duração?
a) 5h30 min
b) 4h 32min 30 seg.
c) 5h54min50seg
d) 6h
10-Flávia comprou 5 pacotes de feijão de
2 kg cada um, 10 pacotes de farinha com
600g cada um, 20 pacotes de café de
250 g cada um. Qual o peso total desta
compra?
a) 2,1 Kg
b) 2.100 Kg
c) 21 Kg
d) 210 Kg

11- O horário de verão brasileiro
começou em outubro de 2016 e foi ate:
a) Janeiro de 2017
b) Fevereiro de 2017
c) Dezembro de 2016.
d) Novembro de 2016.
12- O valor do salário mínimo atual é:
a) R$ 937,00
b) R$ 880,00
c) R$ 890,00
d) R$ 957,00
13- A Prefeitura de Areias publicou a
relação das pessoas que irão receber o
bolsa família em 2017. .Em relação a
este programa:
a)O Bolsa Família é um programa
federal destinado às famílias em
situação de pobreza e extrema pobreza.
b) Para ter direito tem que ter renda per
capita de até R$ 154 mensais.
c) Através da Bolsa Família, o governo
federal concede mensalmente benefícios
em dinheiro para famílias mais
necessitadas.
d)Todas as alternativas estão corretas.
14-Uma briga entre facções rivais no
Complexo Penitenciário Anísio Jobim
terminou com a morte de 56 detentos,
em 2 de janeiro de 2017. Este complexo
situa-se em:
a) Acre
b) Roraima
c) Recife
d) Manaus
15- O nome da cidade Areias é devido:
a) A estrada era de uma areia
avermelhada.
b) O topônimo Areias deriva do tupi
“haie”, que significa atalho.
c) Na plantação de café usavam
uma areia especial.
d) Os tropeiros falavam muito em
“arreiar” os cavalos e com o
tempo ficou Areias.

16-Os primeiros sinais de dengue podem
surgir de __________ após a picada do
mosquito. A doença clássica dura em
média de __________.
Assinale a alternativa que completa
corretamente as lacunas:
a) 3 a 15 dias; 5 a 7 dias.
b) 5 a 10 dias; 3 a 5 dias.
c) 1 a 7 dias; 5 a 10 dias.
d) 10 a 20 dias; 1 a 15 dias.
17- Na dengue hemorrágica, os sintomas
são iguais aos da dengue clássica e
pode existir ainda:
I. sangramento de gengivas e narinas;
II. fezes escuras, o que pode indicar
presença de sangue;
III. dor abdominal intensa e contínua;
IV. diminuição da urina.
São corretas
a) apenas uma afirmativa
b) duas afirmativas
c) três afirmativas
d) todas afirmativas
18-A pessoa que é previamente sadia e
tem diagnóstico dengue, NÃO pode
tomar remédios a base de:
a) dipirona
b) paracetamol
c) ácido acetil salicílico
d) todas alternativas corretas
19- Os casos de dengue aumentam no
verão pois:
I. No verão faz mais calor e chove muito
aumentado os locais com água parada,
os quais podem se tornar criadouros do
mosquito da dengue.
II. Como chove mais no verão, se nos
locais que se enchem de água já
existirem ovos do Aedes aegypti, eles
ficam novamente ativos.
III. A reprodução do mosquito da dengue
ocorre somente no verão.
IV. O calor reduz a multiplicação do vírus
dentro do mosquito.
São corretas
a) apenas uma afirmativa
b) duas afirmativas

c) três afirmativas
d) todas afirmativas

20-O Aedes aegypti:
a) é acizentado.
b) é escuro e rajado de branco nas patas
e no corpo.
c) é claro e rajado de preto nas patas e
no corpo.
d) é piloso e amarelado.

