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INSTRUÇÕES

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 20 questões, numeradas de 1 a 20.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternat ivas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a subst ituição do Gabarito Oficial.
- Não será permit ida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertat iva e o caderno de questões
ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
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Português

Planeta água

Água que nasce na fonte serena no mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias e matam a sede da população
Águas que caem das pedras no véu das cascatas,
Ronco de trovão
E depois dormem tranquilas no leito dos lagos,
No leito dos lagos
Águas dos igarapés, onde Iara, a mãe d´água
É misteriosa canção
Água que evapora, pro céu vai embora,
Virar nuvem de algodão
Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva, tão triste, são lágrimas na inundação
Águas que movem moinhos são as mesmas águas que
Encharcam o chão
E sempre voltam humildes pro fundo da terra,
Pro fundo da terra
Terra, planeta água....
Guilherme Arantes
1-O autor tinha como objetivo:
I- Promover a preservação e qualidade da agua.
II- Mostrar o ciclo das aguas.
III- Conscientização ambiental
Está correto em:
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
2-Que ser mitológico do folclore brasileiro é citado no texto?
a) Deus do Trovão
b) Iara, mãe d’água
c) Deus arco íris
d) Deus da fertilidade

3-Assinale a figura de linguagem existente em Ronco de trovão
a) Prosopopeia
b) Sinestesia
c) Antítese
d) Hipérbole
4- O antônimo da palavra deprimido é:
a) abatido.
b) frustrado.
c) entusiasmado
d) intranquilo.
5-Assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente flexionadas,
segundo o padrão culto da Língua:
a) O prefeito/ a prefeita – o barão/ a baronesa – o louva-a-deus / os louvaadeuses.
b) O cônsul/ a consulesa – o patrão/ a patroa – o joão-ninguém/ os joãoninguém.
c) O ladrão/ a ladra – o elefante/ a elefanta – o reco-reco/ os recos-recos.
d) O conde/ a condessa – o profeta/ a profetisa – o alto-falante/ os alto-falantes
Conhecimentos Gerais
6- Complete o Artigo 157 da Lei Orgânica de Lavrinhas
O Município aplicara, anualmente, nunca menos de _________________ da
receita resultante de impostos e das transferências recebidas do Estado e da
União na manutenção e no desenvolvimento do ensino
a) 55%- cinquenta e cinco por cento
b) 50 % cinquenta por cento
c) 70 % setenta por cento
d) 25% vinte e cinco por cento
7-Segundo o artigo 145 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,
Está correto em:
a) I e II
b) II e III
c) I, e III
d) I, III e III

8-O município de Lavrinhas teve origem no povoado fundado por Honório
Fidélis do Espírito Santo e Manoel Novaes da Cruz, em 1828, em torno da
Capela de São Francisco de Paula, na localidade denominada Pinheiros. Este
povoado levou inicialmente o nome de:
a) Pinherinho
b) São Francisco de Paula dos Pinheiros
c) Lavrinhas
d) Queluz
9-A prefeitura de Lavrinhas informa que intensificou as ações contra a Dengue
na cidade e que trabalha incansavelmente para que município fique livre da
Dengue. O município recebeu 28 notificações de possíveis casos de Dengue
das quais 10 casos foram positivas, 5 negativas e as demais ainda estão em
análise no Instituto Adolfo Lutz.
Assinale a alternativa correta :Os casos estão concentrados no bairro:
a) Masivou
b) Capela do Jacu
c) Village Campestre
d) Pinheiros
10- Fundada em 1874, a estação ferroviária é um dos principais pontos da
cidade. Ela foi inaugurada
a) por Dom Pedro II
b) por Dom Pedro I
c) Pelos cafeeiros
d) Pelo Prefeito de Queluz
Conhecimentos Específicos:
11. Sobre pessoas com deficiências (visual, auditiva, física, intelectual),
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Pessoas com deficiências devem ter oportunidades iguais de participação
em todos os atendimentos e atividades dos serviços de saúde.
b) Suas necessidades básicas são comuns, como: vacinação, consultas, prénatal, planejamento familiar, puericultura e saúde bucal.
c) É importante que o agente comunitário, na sua área de atuação, identifique
as pessoas com deficiência e as suas características de maneira que possibilite
à equipe de saúde realizar um planejamento e direcionamento das ações.
d) A pessoa com deficiência não deve desenvolver suas capacidades para ser
autônoma e participativa. As escolhas, decisões e determinações sobre sua
vida devem ser realizadas exclusivamente por seus familiares.

12. Associe a doença ao seu procedimento de prevenção mais indicado,
preencha as lacunas com os números adequados e assinale a alternativa
correspondente:
1. Orientar o uso de repelentes, uso de roupas e acessórios para diminuir o
contato com o mosquito, uso de mosquiteiros e cortinas embebidos ou não em
inseticidas, colocação de telas em portas e janelas.
2. A principal medida é evitar a existência de criadouros – locais que acumulam
água onde os mosquitos possam se reproduzir.
3. Desenvolver medidas simples de cuidado ambiental para o controle de
caramujos.
4. Orientar especialmente a lavagem frequente do rosto das crianças e de
melhorias de hábitos no cuidado com o corpo e das condições sanitárias e
ambientais.
( ) Tracoma.
( ) Esquistossomose.
( ) Malária.
( ) Dengue.
a) 4; 3; 1; 2.
b) 1;3;4;2.
c) 2;3;4;1.
d) 3;1;4;2.
13. O câncer não é considerado uma pandemia porque:
a) não causa muitas mortes.
b) não é uma doença infecciosa.
c) não se espalha por todo continente.
d) ocorre apenas em uma localidade.
14. São orientações adequadas para o puerpério, EXCETO:
a) A puérpera deve retornar ao hospital na ocorrência de sinais de infecção:
febre, dor e sangramento.
b) A puérpera deve realizar duas consultas até o 42º dia após o parto.
c) Deve-se colocar objetos no coto umbilical. Exs.: café, moeda, faixa, fumo.
d) A puérpera deve ser estimulada para amamentar o bebê, caso não haja
contraindicação.
15. Diferentemente das mulheres, os homens não costumam procurar os
serviços de saúde. A baixa procura tem qual explicação?
a) O fator cultural: o homem é criado para ser provedor, ser forte, não chorar,
não adoecer.
b) As mulheres apresentam mais doenças do que os homens.
c) O homem geralmente dispõe de menos tempo porque trabalha nos horários
comerciais.
d) todas alternativas estão corretas.

16. São orientações adequadas aos portadores de HIV (vírus da
imunodeficiência humana):
a) Orientar que os soropositivos não podem viver normalmente, deve-se
restringir atividades físicas, profissionais e sociais de antes do diagnóstico.
b) O preservativo deve ser usado em todas as relações sexuais, exceto
naquelas onde ambos os parceiros estejam infectados.
c) Não se devem compartilhar agulhas e seringas exceto com outras pessoas
sabidamente infectadas.
d) Orientar a família e comunidade que a convivência com uma pessoa
portadora do HIV deve ser tranquila. Beijos, abraços, demonstrações de amor e
afeto e compartilhar o mesmo espaço físico são atitudes a serem incentivadas
e que não oferecem risco.
17. Uma alimentação saudável é aquela que:
I. é acessível e cara.
II. valoriza a variedade, as preparações alimentares usadas tradicionalmente.
III. é harmônica em quantidade e qualidade, artificialmente colorida.
IV. segura sanitariamente.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas II e IV.
d) todas afirmativas.
18. Em uma visita domiciliar, o agente comunitário encontra uma criança com
diarreia (três ou mais evacuações líquidas ou semilíquidas em 24 horas) com
sinais de desidratação: está inquieta, irritada, com sede, olhos fundos, sinal da
prega (a pele volta lentamente ao estado anterior quando com os dedos
polegar e indicador são usados para levantar a pele). Ele deve:
a) orientar aos familiares a oferecer bastante líquidos para criança.
b) orientar os familiares como fazer soro de reidratação oral e oferecer para
criança após todos episódios de diarreia.
c) orientar os familiares a oferecer soro de reidratação oral, buscopan e floratil.
d) orientar aos familiares a procurar o serviço de saúde o mais rápido possível.
19. Qual vacina evita a doença conhecida como paralisia infantil?
a) vacina tetravalente.
b) VOP (vacina oral contra pólio).
c) DPT (tríplice bacteriana).
d) SRC (tríplice oral).

20. De acordo com a Portaria 2488 de 2011, a Atenção Básica tem
fundamentos e diretrizes. Dentre eles, qual permite o planejamento, a
programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e
intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da
saúde das coletividades que constituem aquele território sempre em
consonância com o princípio da equidade?
a) possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e
resolutivos.
b) ter território adstrito sobre o mesmo.
c) adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização
entre as equipes e a população adscrita.
d) coordenar a integralidade em seus vários aspectos.

