PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Processo Seletivo 01/2018
Cargo- Agente Comunitário de Saúde
Português
"Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita
de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim seco. Era uma época de estiagem, de
terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre
homem com um balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água
sobre as plantas. Não era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o
jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de
água que caiam de seus dedos magros e meu coração ficava completamente feliz"
Cecilia Meireles - Livro - "Escolha o seu sonho"
01- O eu lírico demonstra:
a) Apatia
b) Ambivalência
c) Esperança
d) Melancolia
2-O texto demonstra
a)Uma realidade de tempos difíceis.
b) A persistência do homem em reviver o jardim.
c) A capacidade do eu lírico de transformar a realidade cruel em realidade lírica.
d) Todas as alternativas estão corretas
03- Ela adora “ler Cecília Meireles”. A figura de linguagem é:
a) Metonímia
b) Comparação
c) Paradoxo
d) Antítese
04- A alternativa na qual todas as palavras estão escritas corretamente é:
a) Baliza, prentensão, fuzível
b) Acesso, conceção, visar.
c) Ascensão, irrequieto, presentir.
d) Atrás, flecha, ressonhar.
05- Assinale a alternativa incorreta:
a) Ele saiu porque estava agitado.
b) Ele desistiu sem dizer um porquê.
c) Não sei porque ele voltou
d) Por que é separado?

Conhecimentos Gerais

06- A tropa de choque do governo de Emmanuel Macron expulsou mais de 1.700
pessoas de um dos maiores campos de refugiados nesta quarta-feira (30). A decisão
veio dois dias depois de o presidente anunciar a naturalização de um migrante do
Mali que escalou um prédio para salvar um menino. Isto aconteceu na:
a)
b)
c)
d)

França
Alemanha
Argentina
Chile

07-A OEA (Organização dos Estados Americanos) divulgou um relatório feito por
especialistas independentes em que acusa o ditador da Venezuela e dez membros do
regime de crimes contra a humanidade. O texto refere-se a:
a) Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique
b) Nicolás Maduro
c) José Alberto Mujica Cordano
d) Raúl Sendic
08- Segundo o Artigo 47° da Lei Orgânica de Lavrinhas - Compete privativamente ao
Prefeito Municipal à iniciativa das Leis que versem sobre:
I - regime jurídico dos servidores;
II - criação de cargos, empregos e funções na Administração direta e autárquica do
Município ou aumento de sua remuneração,
III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do
Município.
São corretas:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) I e II
d) I, II, III e IV

09- De acordo com o Artigo 145º da Lei Orgânica de Lavrinhas: São atribuições do
Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde:
I – Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde;
II – Planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em
articulação com a sua direção estadual;
III – Gerir, executar, controlar e avaliar as ações referentes às condições e aos
ambientes de trabalho;
São corretas:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) I e II
d) I, II e III
10-.Diante da greve dos caminhoneiros e seus reflexos, afirmou que sua “permanência
na presidência da Petrobras deixou de ser positiva e de contribuir para a construção
das alternativas que o governo tem pela frente” Declarações do ex Presidente da
Petrobras que pediu demissão em 01/06/2018
a) Gilmar Mendes
b) Pedro Parente
c) Aloysio Nunes
d) Alberto Beltrame

Conhecimentos Específicos
11- Marina, uma agente comunitária de saúde, recebe queixa de um morador de
Lavrinhas, durante uma visita domiciliar. que teve perda de peso, apesar de comer a
mesma quantidade de alimento, tem urinado muito, senti muita sede, e aumento de
apetite. O agente comunitário deve orientar este morador a comparecer à unidade de
saúde para consulta médica, pois a queixa relaciona-se aos sintomas de:
a) Diabetes
b) Esquistossomose
c) Gonorreia
d) Hipertensão Arterial
12- Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o vírus da dengue causa doença febril
aguda. Na maioria dos casos, os sintomas são leves e autolimitados. Contudo, uma
pequena parcela dos infectados evolui para doença grave. Dengue é a doença viral
que mais se espalha no mundo. Assinale a alternativa que apresenta a melhor forma
de prevenção contra esta doença
a) Vacinação.
b) Lavagem das mãos e alimentos antes do consumo
c) Combate ao mosquito vetor da doença
d) Evitar viajar para áreas infectadas
13- É uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões,
embora possa acometer outros órgãos e sistemas. No Brasil, a doença é um sério
problema da saúde pública, com profundas raízes sociais. A cada ano, são
notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca de 4,5 mil mortes
em decorrência. Globalmente, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem, levando
mais de um milhão de pessoas a óbito, anualmente. O principal reservatório desta
doença é o ser humano. Outros possíveis reservatórios são gado bovino, primatas,
aves e outros mamíferos.
A doença descrita é:
a) Hipertensão Arterial.
b) Doença Cardíaca
c) Tuberculose
d) Esquistossomose
14-Segundo a descrição de cargo de Agente Comunitário de Saúde, da cidade de
Lavrinhas são atividades do profissional, com exceção:
a) Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; identificar área de
risco;
b) Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde,
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento
odontológico, quando necessário;
c) Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente,
d) Suspender medicação, se achar que está trazendo efeitos colaterais ao munícipe.
15-Qual dos procedimentos abaixo é a mais importante medida isolada para reduzir os
riscos de transmissão de microorganismos?
a) Uso de luvas
b) Isolamento do paciente
c) Lavagem das mãos
d) Filtros de ar

16-Complete: O Sistema Único de Saúde é um projeto que assume e consagra o
princípio da _________________ definida como: "a exigência de que, quando um
indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo
sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvêlo até o nível da sua competência.
a) Integralidade
b) Resolubilidade.
c) Hierarquização.
d) Universalidade
17´- No âmbito do Sistema Único de Saúde, o órgão que deve reunir-se-á cada quatro
anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes é denominado de.
a) Conferência de Saúde
b) Secretaria Estadual de Saúde.
c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
d) Conselho de Saúde.
18-Contracepção é o nome dado a qualquer método que impeça a fertilização do óvulo
ou a implantação do ovo na parede do útero - portanto, a qualquer método utilizado
para se evitar a gravidez. Assinale a alternativa que apresenta um método
contraceptivo de barreira:
A) Laqueadura.
B) Tabelinha
C) Pílula anticoncepcional
D) Diafragma.
19- Sobre o tétano
I-E uma infecção, causada por uma toxina produzida pelo bacilo tetânico, que entra no
organismo por meio de ferimentos ou lesões na pele (tétano acidental) ou pelo coto do
cordão umbilical (tétano neonatal ou mal dos sete dias) e atinge o sistema nervoso
central.
II-Caracteriza-se por contrações e espasmos, dificuldade em engolir e rigidez no
pescoço.
III Vacinas: Penta/DTP, Dupla adulto.
São corretas:
a) Apenas I.
b) Apenas II
c) II e III
d) I, II e III

20-Assinale a alternativa incorreta sobre o sarampo:
a)O sarampo é uma doença pouco contagiosa, causada por um vírus que provoca
febre alta, tosse, coriza e manchas avermelhadas pelo corpo.
b) É transmitida de pessoa a pessoa por tosse, espirro ou fala, especialmente em
ambientes fechados.
c) Facilita o aparecimento de doenças como a pneumonia e diarreias e pode levar à
morte, principalmente em crianças pequenas.
d) Vacinas: Tríplice viral e tetra viral e tetra viral Vacina: Penta/DTP

