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Cargo: Agente Comunitário de Saúde
(Capela do Jacu e Pinheiros)
LINGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o poema Drumundana de
Alice Ruiz, escritora brasileira, para responder
às questões de 1 a 5.
Drumundana
E agora, Maria?
O amor acabou
a filha casou
o filho mudou
teu homem foi pra vida
que tudo cria
a fantasia
que você sonhou
apagou
à luz do dia.
E agora, Maria?
vai com as outras
vai viver
com a hipocondria.
Nota: Paródia do poema José, de Carlos
Drummond de Andrade.

01. O poema de Alice Ruiz trata de uma
temática recorrente em sua poesia, qual seja:
a) A desilusão amorosa.
b) O preconceito racial.
c). A hipocondria.
d) O feminismo.
02. Com esse poema, Alice Ruiz aborda:
a) A dependência da mulher a fatores como
filhos e marido, mostrando o vazio que fica
após estes partirem.
b) A força que os sonhos da mulher têm, que
podem apagar até mesmo a luz da manhã.
c). Alerta para o perigo da hipocondria entre
mulheres maduras.
d) A tristeza de um relacionamento que
acabou.
03. O título do poema “Drumundana” é um
neologismo construído pela autora para:
a) Evidenciar o ritmo e a cadência do poema,
ao fazer alusão à palavra “Drum”, que
significa “batida” em inglês.
b) Homenagear Carlos Drummond de
Andrade, autor do poema base dessa

paródia, e mostrar que a experiência da
mulher madura retratada no texto é
“mundana”, ou seja, normal, recorrente.
c)Retratar a mulher como um ser sujo,
imundo, e fazer referência a Carlos
Drummond de Andrade.
d). Fazer referência à vida mundana que a
mulher negra leva “mundanamente”, ou seja,
corriqueiramente. Além disso, há a referência
à cultura africana com a palavra “Drum”, que
significa tambor, muito utilizado na música e
cultura afros.
04. Nos versos: “A fantasia / que você sonhou
/ apagou / à luz do dia”, o emprego da crase é
importante para o sentido do texto, pois:
a) Destaca o termo “luz do dia”, que
representa a mulher.
b). Deixa claro que a fantasia de Maria
apagou até mesmo a luz do dia.
c). Explicita que a fantasia de Maria apagou,
mesmo estando exposta à luz da manhã.
d) Realça a verbo “apagou”, mostrando que a
vida da mulher estava vazia de perspectiva.
05. Sobre os versos “E agora Maria? / vai
com as outras / vai viver / com a
hipocondria.”, é incorreto afirmar:

a) “outras” evoca a existência de mais
“Marias” como a retratada no poema.
b) Em “vai com as outras / vai viver”, o verbo
“ir” está conjugado na segunda pessoa do
singular.
c) “hipocondria” é um adjetivo que, no texto,
exprime a ideia de uma vida repleta de dores
e sofrimentos.
d) Os versos “vai viver /com a hipocondria.”,
“com a hipocondria” é um termo integrante da
oração, classificando-se como adjunto
adverbial.

CONHECIMENTOS GERAIS

06. Os Estados Unidos enviarão 1.600
soldados da Guarda Nacional para sua
fronteira com o México em cumprimento da
ordem do presidente Donald Trump para:
a) Combater a imigração irregular na região.
b) Impedir o tráfico de drogas na região.
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c) combater o tráfico de armas na região.
d) reduzir a mortalidade causada por disputas
entre facções rivais de narcotráfico na região.
07. A eleição de 2018 tem objetivo eleger:
a) Prefeitos Presidente da República,
Governadores, Senadores, Ministros
b) Prefeitos, Presidente da República,
Governadores, Deputados.
c) Governadores, Deputados
d) Presidente da República, Governadores,
Senadores, Deputados.
08. Segundo a Lei Orgânica o Município de
Lavrinhas terá como cores oficiais:
a) O Vermelho, Amarelo e Branco.
b) O vermelho, Azul e Branco.
c) O vermelho, Verde e Branco.
d) O Verde, Azul e Amarelo.
09. Segundo a Lei Orgânica de Lavrinhas, no
seu artigo 14, as ações e os serviços de
saúde realizados no Município integram uma
rede
regionalizada
e
hierarquizada
constituindo o Sistema Único de Saúde no
âmbito do Município, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes:
I - Comando único exercido pela Secretaria
Municipal de Saúde ou equivalente;
II - Integralidade na prestação das ações de
saúde;
III - A participação em nível de decisão de
entidades representativas dos usuários, dos
trabalhadores de saúde e dos representantes
governamentais na formulação, gestão e
controle da política municipal e das ações de
saúde através de Conselho Municipal de
caráter deliberativo e partidário,
IV - Direito do indivíduo de obter informações
e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes
a promoção, proteção e recuperação de sua
saúde e da coletividade.
São corretas:
a) I, II e III
b) Apenas III
c) Apenas II
d) Todas as alternativas estão corretas.

10. Complete de acordo com a Lei Orgânica
de Lavrinhas:
Os recursos destinados às ações e os
serviços de saúde no Município constituirão:
a) O Fundo Municipal de Saúde,
conforme dispuser a lei.
b) O SUS
c) A Secretaria de Saúde

d) Conselho Municipal da Saúde

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
11. A família é o ponto de partida para o
trabalho do Agente Comunitário de Saúde na
comunidade. Sobre a família, é INCORRETO
afirmar que:
a) É na família que adquirimos os valores, os
usos e os costumes que irão formar nossa
personalidade e bagagem emocional.
b) Podemos chamar de família um grupo de
pessoas com vínculos de consanguinidade
apenas.
c) As famílias vêm se transformando ao longo
do tempo, acompanhando as mudanças
religiosas, econômicas, sociais e culturais.
d) É preciso identificar e compreender a
formação e como funcionam as famílias de
sua área de abrangência.
12. Durante a visita domiciliar de uma criança
recém-nascida (0 a 28 dias), deve-se verificar
se já foram realizadas quais vacinas?
a) BCG, hepatite B.
b) coqueluche e tétano.
c) dupla adulta
d) vacina tetravalente e vacina oral contra
pólio.
13. Sobre as doenças sexualmente
transmissíveis (DST), assinale a alternativa
CORRETA:
a) A atividade sexual sem utilização de
preservativos torna adolescentes e jovens
menos expostos às DST.
b) Meninas com queixa de corrimento vaginal,
coceira e ardência, feridas vaginais devem
ser orientadas à fazer banho de assento por
uma semana.
c) A DST só pode ser passada para o
parceiro sexual se existirem sinais/sintomas
por fora, nos órgãos sexuais.

d) Quando identificada no início e
devidamente tratada, a maioria das DST
tem cura.
14. A diabetes é uma doença que acontece
quando o organismo produz pouca ou
nenhuma:
a) Tiroxina.
b) Insulina.
c) Prolactina.
d) Adrenalina.
15. Sobre a tuberculose é correto afirmar que:
a) A tuberculose é uma doença infecciosa e
contagiosa causada por um vírus.
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b) A tuberculose atinge exclusivamente os
pulmões e o raio X é o exame mais
importante para seu diagnóstico.
c) Todas as pessoas expostas ao bacilo da
tuberculose se infectam, assim como todas
pessoas infectadas com o bacilo
desenvolvem a doença.
d) A presença de cicatriz de vacinação BCG
não quer dizer que a pessoa não vá ter
tuberculose, pois a vacina só previne as
manifestações graves da doença.
16. É importante que o Agente Comunitário
de Saúde estimule a mulher a se conhecer, a
perceber mudanças em seu corpo e realizar o
auto exame das mamas. As mulheres devem
estar abertas para as seguintes observações:
a) As mamas são rigorosamente iguais.
b) O auto exame substitui o exame clinico de
rotina.
c) A presença de um nódulo (caroço)
mamário não é obrigatoriamente indicador de
câncer.
d) O auto exame das mamas deve ser
realizado uma vez por ano.

I. A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.
II. O dever do Estado exclui o das pessoas,
da família, das empresas e da sociedade.
III. A saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o
transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais.
IV. A iniciativa privada não poderá participar
do Sistema Único de Saúde.
São corretas:
a) I, II e III
b) II, III e IV
c) I e III
d) II e IV

.

17. Qualquer doença que ocorre apenas em
um determinado local ou região de forma
persistente e permanente, não atingindo nem
se espalhando para outras comunidades é
chamada:
a) Epidemia.
b) Epidemiologia.
c) Endemia.
d) Pandemia.
18. De acordo com a portaria 2488 de 2011,
participar do processo de territorialização e
mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos
expostos a riscos e vulnerabilidades, é
atribuição:
a) Comum a todos profissionais.
b) Do enfermeiro.
c) Do médico.
d) Do agente comunitário de saúde.
19. O objetivo desse princípio do SUS é
diminuir desigualdades. Apesar de todas
pessoas possuírem direito aos serviços, as
pessoas não são iguais e, por isso, têm
necessidades distintas. Deve-se investir mais
onde a carência é maior. Trata-se:
a) da universalização.
b) da equidade.
c) da integralidade.
d) da participação popular.
20. De acordo com a Lei 8080/90, julgue as
seguintes afirmativas:
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