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Concurso Público 01/2019
Cargo-Agente Comunitário de Saúde
Português
Ideologia
Meu partido
É um coração partido
E as ilusões estão todas perdidas
Os meus sonhos foram todos vendidos
Tão barato que eu nem acredito
Eu nem acredito
Que aquele garoto que ia mudar o mundo
(Mudar o mundo)
Frequenta agora as festas do "Grand Monde"
Meus heróis morreram de overdose
Meus inimigos estão no poder
Ideologia
Eu quero uma pra viver
Ideologia
Eu quero uma pra viver
O meu prazer
Agora é risco de vida
Meu sex anddrugs não tem nenhum rock 'n' roll
Eu vou pagar a conta do analista
Pra nunca mais ter que saber quem eu sou
Pois aquele garoto que ia mudar o mundo
(Mudar o mundo)
Agora assiste a tudo em cima do muro
Meus heróis morreram de overdose
Meus inimigos estão no poder
Ideologia
Eu quero uma pra viver
Ideologia
Eu quero uma pra viver
01-A música acima demonstra:
a) Alegria contagiante da juventude.
b) A vontade de curtir o mundo
c) Amargura.
d) A esperança de novos tempos

02- Sobre a composição de Cazuza, observe:
I- Cazuza critica a política brasileira quando diz Meu Partido é um coração
partido
II- Nessa composição ele manifesta sua rebeldia, seu grito de liberdade e
insatisfação com toda realidade que vivia.
III-O artista mostra a sua geração que inspirada pelos seus ídolos acreditava
que poderia mudar o mundo
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
03- Nos versos: O meu prazer Agora é risco de vida
O autor quis:
a) Falar sobre a violência das cidades.
b) Assumir que a doença (Aids) mexeu com sua vida e que o sexo, que ele
sempre declarou ser o maior prazer do mundo, trazia riscos para seus
companheiros.
c) Demonstrar seu apetite sexual.
d) Provar que venceria qualquer preconceito.
04- Nos versos “Eu vou pagar / A conta do analista / Pra nunca mais / Ter que
saber / quem eu sou / Ah! Saber quem eu sou”. Pode perceber:
a) O autor não acreditava em análise psicológica.
b) O autor não queria expor sua vida.
c) Um desejo de se refugiar de tudo o que ele sabia. Ele queria fugir
d) O autor não se adaptou com o analista
05-O uso da crase está correto em:
a) Fomos à cavalo visitar Canas.
b) Estive frente à frente com o meu poeta preferido.
c) No verão passado, fui à Amazonas com meus amigos.
d) Os professores entregaram flores à todos os formandos.
06- Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo
com a norma culta, as expressões destacadas nas frases.
I. A geração passada precisa acompanhar os avanços sociais.
II. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de leitura ótica.
III. Vou contar aos meus pais que passei no concurso.
a) los … la … lhes
b) eles … a … a eles
c) os … ela … lhes
d) los … ela … a eles

07. A alternativa correta quanto à concordância nominal é:
a) Fico meia desesperada quando vejo os casos de abandono de animais.
b) É necessário a valorização do idoso em nossa sociedade.
c) Dados mostram que menas pessoas estão à margem da riqueza.
d) Os exames do paciente estão anexos em seu prontuário.
08- Na frase:Criticaram intensamente a Venezuela…” – o termo intensamente
indica circunstância de
a) Afirmação.
b) Modo.
c) Tempo.
d) Superioridade
09- Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.
I. Não_______ agrada falar das diferenças que há entre _______e minha irmã.
II. Pedi para Bruno a Lei Orgânica para________ ler.
a) Me … mim … mim
b) Me …eu … mim
c) Mim … mim … eu
d) Me … mim … eu
10-Para se tornarem melhores, no entanto, elas precisam de outro técnico. – a
expressão em destaque pode ser substituída, sem alteração de sentido, por
a) Posto que.
b) Porque.
c) Dessa maneira.
d) Porém
Conhecimentos Gerais
11- O atual prefeito de Canas é:
a) Lucemir do Amaral.
b) ÂngeloAntônio Gragli.
c) Ricelly Isalin.
d) Ricardo Guimarães.
12- Canas foi elevada à categoria de município, desmembrando do município
de Lorena em:
a) 2001
b) 1993
c) 1890
d) 2004

13- Lançado em maio de 2019, no Brasil, o livro autobiográfico chamado “Sra.
Escobar- Minha vida com Pablo Escobar”, escrito pela esposa de Pablo
Escobar está revivendo a história deste:
a) Mega traficante Colombiano.
b) Terrorista fundador de Grupos de Guerrilha.
c) Famoso governador do México.
d) Fundador das Farcs..
14 Notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais, são chamadas:
a) Good news.
b) Fake news.
c) On news.
d) No news.
15-Ministra Damares Alves, pastora evangélica, está cogitando sua demissão
por problemas de saúde. Ela responde atualmente pelo:
a) Meio Ambiente.
b) Educação
c) Casa Civil
d) Mulher, Família e Direitos Humanos.
16-¨” Somando os desempregados e os trabalhadores sem carteira, há hoje 50
milhões de brasileiros vivendo no limite do desastre” Esta fala pertence ao
ministro da Economia
a) Sérgio Moro
b) Paulo Guedes
c) Onyx Lorenzoni.
d) Osmar Terra.
17-O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro apresentou um
projeto de Lei que promove alterações em 14 leis, que vão desde o Código
Penal (CP) e o Código Processual Penal (CPP). O Projeto recebeu o nome de:
a) Projeto Anti Crime
b) Projeto Brasil mais seguro
c) Projeto contra a corrupção
d) Salve o Brasil
18-Sobre as igrejas de Canas, julgue as seguintes afirmativas:
I. A igreja de São Benedito se localiza na centro da cidade.
II. A igreja Nossa Senhora Auxiliadora tem prédio em estilo colonial mas não
está em boa conservação.
III. A igreja Caninhas é a Igreja de Santo Antônio.
IV. Todo ano na igreja de Santo Antônio é realizada uma festa ao Santo.
São corretas:
a) afirmativas I, II e IV.
b) afirmativas III e IV.
c) afirmativas II e III.
d) todas afirmativas.

19-Fazenda de Canas localizado no bairro Caninhas a 2km do centro. Foi
construída em 1945 e explora gado leiteiro. Permite acesso ao público. Tratase:
a) Fazenda São Pedro.
b) Fazenda Santo Antônio.
c) Fazenda Santo Expedito.
d) Fazenda Santo Sebastião.
20-Com o advento da cartografia elaborada com base aerofotogrametria, ficou
evidenciado que os documentos cartográficos, de Canas, anteriores
apresentam falhas quanto ao registro de acidentes geográficos naturais,
fundamentalmente no que se refere a:
a) mortos e montanhas.
b) áreas florestais.
c) rede aérea.
d) rede hidrográfica.
Conhecimentos Específicos

21. Assinale a alternativa correta sobre a saúde do bebê:
a) A criança desde o nascimento até completar um ano de vida é chamada de
recém-nascida, sendo totalmente dependente dos cuidados dos pais.
b) Usar as faixas ou esparadrapos fazem o umbigo secar mais rapidamente.
c) A limpeza da cavidade bucal deve ser iniciada somente após a erupção dos
dentes.
d) Nos primeiros seis meses, o bebê só deve receber o leite materno. Ele deve
ser oferecido todas as vezes que o bebê quiser, inclusive à noite.

22. O adolescente deve ser orientado para procurar a UBS quando:
a) Não tiver a carteira de vacinação ou caderneta de saúde do adolescente.
b) Se estiver com o esquema de vacinação incompleto.
c) Se estiver com o esquema de vacinação atrasado.
d) Todas alternativas estão corretas.

23. São ações do agente comunitário de saúde diante dos problemas
nutricionais:
I. Estimular a participação comunitária para ações que visem a melhoria dos
hábitos alimentares;
II. Identificar casos de situação de risco nutricional (obesidade, desnutrição,
bulimia, anorexia nervosa) e orientar para procurar a UBS;
III. Identificar estratégias para melhoria do estado nutricional na comunidade e
na família;
IV. Realizar consultas nutricionais elaborando cardápios adequados a cada
paciente, incluindo dietas restritivas.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas I, II e III.
c) afirmativas III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
24. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a tuberculose:
a) A internação é indicada para todos pacientes com tuberculose.
b) Quando uma pessoa com tuberculose tosse ou espirra, a bactéria é expelida
no ar, podendo assim contaminar outras pessoas.
c) O uso correto dos medicamentos, todos os dias, durante seis meses,
garante o sucesso do tratamento.
d) As pessoas que tiveram contato com o doente podem ter sido infectadas e
só apresentar sintomas da doença até dois anos após o convívio com o doente.
25. São exemplos de doenças sexualmente transmissíveis:
a) hanseníase, tuberculose, febre amarela.
b) leishmaniose visceral e tegumentar, dengue, esquistossomose.
c) gonorreia, sífilis, hepatite B, Aids.
d) todas afirmativas estão corretas.
26. O exame preventivo do câncer cérvico uterino, também é conhecido como:
a) Curetagem.
b) Papanicolaou.
c) Leucorréia.
d) Toque vaginal.

27. O pré-natal:
I. É o primeiro passo para cuidar da saúde da gestante e do bebê.
II. A mulher deve receber o cartão da gestante ao terminar o acompanhamento
pré-natal.
III. O cartão da gestante é um documento que acompanha toda essa
importante fase na vida mulher e da família e serve como apoio e referência
aos serviços de saúde e diferentes profissionais que atenderão a gestante,
inclusive na maternidade ou casa de parto.
IV. Recomenda-se que a mulher faça no mínimo duas consultas durante o prénatal.
São corretas:
a) I, II e III.
b) I e III.
c) II, III e IV.
d) I, II e IV.
28. Ao visitar as famílias onde há pessoas idosas, o agente comunitário deverá
verificar:
I. Como e com quem mora; O grau de escolaridade; O grau de dependência
nas atividades de vida diária e nas atividades instrumentais da vida diária;
II. Se tem cuidador e quem é esse cuidador; Esquema de vacinação; Se há
sinais de violência: Risco de acidentes e quedas.
III. Se a residência é um ambiente seguro; Uso contínuo de medicação;
IV. O idoso acamado e os cuidados necessários.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II, III e IV.
d) todas afirmativas.
29. De acordo com a Lei 8080/90, capítulo II, são princípios e diretrizes do
SUS, EXCETO:
a) solidariedade e movimentos culturais.
b) universalidade e participação da comunidade.
c) integralidade e preservação da autonomia das pessoas.
d) igualdade da assistência e direito à informação, às pessoas assistidas, sobre
sua saúde.

30. De acordo com a Portaria 2488/GM/2011, são atribuições específicas do
Agente Comunitário:
a) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da UBS.
b) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção,
respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano terapêutico do usuário.
c) Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e
agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade.
d) todas afirmativas estão corretas.

