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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2019 MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA  

EDITAL Nº 009/2019 – SMS 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

A Prefeitura Municipal de Redenção-PA, através da Comissão Especial de Trabalho, nomeada pela Portaria 

n.º 327/2019, de acordo com os termos do Anexo I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

PÚBLICO N.º 001/2019, Item 12 e 13, RESOLVE: 

1. Divulgar o Gabarito Preliminar das Provas Objetivas de Múltipla Escolha.  

 

1.1 CARTÃO RESPOSTA DA PROVA OBEJTIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE – ACS 
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1.2 CARTÃO RESPOSTA DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PARA O CARGO DE AGENTE DE COMBATE 

ÀS ENDEMIAS - ACE 

QUESTÕES ALTERNATIVAS 
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2. Publicar as Provas Objetivas de Múltiplas Escolhas -  ACS e ACE 

 

2.1 PROVA OBJETIVA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS  

LÍNGUA PORTUGUESA  

TEXTO - 1 

A ameaça da febre amarela. 

Número elevado de casos e mortes da doença neste verão traz de volta o temor de uma epidemia urbana no Brasil 
(© JAMES GATHANY / CDC) 

 

Mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes (foto)… 

No século XXI, o avanço da globalização de pessoas e de mercadorias, o desmatamento e a erosão das fronteiras 

entre a zona rural e a urbana e a presença de grandes contingentes populacionais não imunizados parecem ter 

criado um ambiente favorável para o recrudescimento de epidemias de febre amarela. Até recentemente, a 

doença, que tem uma vacina eficiente desde os anos 1930, era vista como sob controle ou restrita a regiões 

endêmicas dos dois continentes em que ocorre, a porção subsaariana da África, uma das áreas mais pobres do 

mundo, e rincões da América do Sul, geralmente as calhas dos rios Amazonas e Orinoco, ou o Centro-Oeste do 

Brasil. A eclosão de epidemias recentes dos dois lados do Atlântico trouxe de volta a febre amarela ao debate 

internacional sobre saúde pública.  

(Fragmento.Texto disponivel em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/03/17/a-ameaca-da-febre-amarela/ 

http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2017/03/060-063_Febre-amarela_253-1.jpg
http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/03/17/a-ameaca-da-febre-amarela/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/03/17/a-ameaca-da-febre-amarela/
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acesso em 01 de maio de 2017) 

 

TEXTO-2 
 

Vizinhos próximos demais. 

Convivência com seres humanos altera a dieta de bugios (conhecido vulgarmente como macaco Guariba) e os 
expõe à febre amarela (MARIA GUIMARÃES | ED. 165 )| NOVEMBRO 2009 
 

Mãe e filhote de bugio. 

“No sítio da minha avó os bugios invadem o galinheiro para roubar ovos.” Especialistas em macacos por muito 

tempo ouviram relatos assim e os ignoraram como se fossem lendas. Eles sabiam muito bem que esses macacos só 

comem plantas. Agora isso mudou. A equipe do primatólogo Júlio César Bicca-Marques, da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), mostrou que  os  bugios- pretos (Alouatta caraya) de fato roubam ovos de 

ninhos ou de galinheiros para complementar a dieta quando as folhas e frutos disponíveis não bastam para 

matar a fome. A escassez do passadio preferido, porém, não é o único problema enfrentado por esses primatas no 

sul do país: a febre amarela tem feito vítimas entre os primatas, que ainda são injustamente acusados de ser 

responsáveis por disseminar a doença.  

(Fragmento. Texto disponivel em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/11/01/vizin hos-proximos-demais/.Acesso 

em 01 de maio de 2017. 

 
QUESTÃO 01) Os dois textos tratam do problema da febre amarela. Assinale a alternativa que o texto melhor trata 
do assunto? 

 
A) O texto 1, pois detalha mais problemas que dão origem a doença. 

B) O texto 2 pois diz quem é o reponsável por disseminar a doença. 

C) Os dois textos, pois o texto 1 completa o texto 2. 

D) Os textos se completam, mas o texto dois é mais detalhado sobre o problema dos primatas. 

E) Os textos são neutros quanto ao problema da febre amarela. 

 

QUESTÃO 02) Sobre a palavra “recrudescimento” (L.3, Texto 1) pode-se substitui-la sem mudar o sentido do texto 
por: 

A) Recrutamento; 

B) Agravamento; 

C) Desaparecimento; 

D) Firmamento; 

E) Envelhecimento. 

QUESTÃO 03) “No sítio da minha avó os bugios invadem o galinheiro para roubar ovos.” 

 
No fragmento extraido do texto 2 (l.1) o verbo “Invadir” está no plural: 

 

A) Para indeterminar o sujeito; 

B) Para concordar com o sujeito “minha avó”; 

C) Para concordar com o núcleo do sujeito “bugios” 

http://revistapesquisa.fapesp.br/autor/maria-guimaraes/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/11/01/vizinhos-proximos-demais/.Acesso
http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/11/01/vizinhos-proximos-demais/.Acesso
http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/11/01/vizinhos-proximos-demais/.Acesso
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D) Para tornar a frase mais elegante e de fácil leitura. 

E) Para conjugar-se com o sentido do texto. 

 
QUESTÃO 04) “No século XXI (...)” texto 1 (l.1) e “No sítio da minha avó (...)” texto 2 (l.1) 

 

Os dois textos foram iniciados com Adjuntos adverbiais de: 

A) Lugar e tempo; 

B) Intensidade e negação; 

C) Lugar e companhia; 

D) Tempo e lugar; 

E) Afirmação e negação. 

 

QUESTÃO 05) Analise as sentenças a seguir e assinale aquela em que a retirada das vírgulas causará mudança de 
sentido. 

A) “Naquele tempo, as pessoas pensavam diferente.” 

B) “Não há explicação para tanta ignorância, e despreparo, e violência.” 

C) “Depois, partiremos em direção à praia.” 

D) “Todas as minhas amigas já amaram, Pedro.” 

E) “Afinal, que coisa é essa?” 

 
MATEMÁTICA  
 
QUESTÃO 06) Um automóvel fez uma viagem da cidade A até a cidade B, durante seu percurso de ida ele 
percorreu 285 km/h e ao retornar da cidade B para a cidade A ele gastou 1/3 do tempo que percorreu na ida, 
quantos quilômetros ele percorreu durante seu retorno da cidade B para a cidade A? 

 
A) 57 km/h 
B) 5 km/h 
C) 95km/h 
D) 105 km/h 
E) 125 km/h 

 
QUESTÃO 07) Calculando a expressão 11 + 16 – 15 x 5 + 150 ÷ 6 + 7 + 16 obtemos um número natural, o seu 
sucessor é: 

 16  

B) 11   

 0  1 
QUESTÃO 08) A tabela a seguir mostra o número de pessoas que visitaram certa empresa nos cinco dias da semana 
passada. 
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2ª feira 35 

3ª feira 28 

4ª feira 41 

5ª feira 26 

6ª feira 30 

O número médio de visitas por dia é: 

A) 32 
B) 34 
C) 33 
D) 29 
E) 31 

QUESTÃO 09) Leia o texto a seguir. 

“A volta de doenças que não afligiam mais a sociedade, como o sarampo, trouxe dúvidas a fóruns de saúde e 

atendimento de instituições hospitalares. A pergunta mais frequente é se adultos devem se vacinar contra o 

sarampo. E a resposta é sim, sarampo pode matar.   A única forma de prevenção é a vacina oferecida de forma 

gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Desde o início de 2019, segundo a SES-MG, foram notificados 137 casos suspeitos de sarampo provenientes de 53 

municípios no estado de Minas Gerais. Desses, 69,4% foram descartados; 27,7% estão sob investigação e 2,9% casos 

foram confirmados.” 

Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019>. Acesso em: 15 set. 2019. 

Com base nessas informações, pode-se  afirmar  que o número de casos suspeitos de sarampo que estão sendo 

investigados no estado de Minas Gerais é de, aproximadamente, 

 

A) 38 casos 

B) 42 casos 

C) 95 casos 

D) 99 casos 

E) 102 casos 

 
QUESTÃO 10) Para se calcular a dose correta de um medicamento para uma criança, levam-se em consideração três 
fatores importantes: peso, superfície corporal e idade,  o que faz com que essa dose seja calculada de forma 
individualizada, ou seja, específica para determinada criança. Há medicamentos que devem ser administrados, por 
exemplo, uma gota por quilo, ou seja, se a criança tem  10  kg,  deverão  ser  administradas  10  gotas.   Há outros, 
no entanto, que precisam ser administrados de acordo com peso, por exemplo, os antibióticos, em que se tem a 
descrição de, por exemplo, 50 mg/kg/dia, ou seja, a cada quilo da criança devem ser administrados 50 mg do 
medicamento em um dia. 

Se uma criança de 35 kg terá que ingerir antibiótico durante sete dias, o total, em mg, ingerido por essa criança ao 

final do tratamento será de: 

A)   1 750 mg. 

http://www.em.com.br/app/noticia/
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B)   2 100 mg. 

C)   10 250 mg. 

D)   12 250 mg. 

E)   12 550 mg. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 A Prefeitura Municipal de Redenção-PA desenvolveu um portal eletrônico por meio do qual qualquer 

cidadão redencense pode acessar informações relacionadas à administração pública, salvo aquelas restringidas por 

lei. 

O desenvolvimento desse portal é resultado da: 

 

A)             ação administrativa do Poder Executivo em parceria com o Legislativo para dar transparência à 
administração. 

B)         informatização da administração pública, o que possibilitou à Prefeitura Municipal disponibilizar 

informações. 

C) mobilização da sociedade redencense com o objetivo de fiscalizar os agentes da administração 

pública. 

D) obrigatoriedade de acesso à informação, conforme determinação dada pela Lei de Acesso à 

Informação. 

E)        ação administrativa do Estado do Pará em parceria com a Prefeitura Municipal para dar transparência à  

administração. 

 

QUESTÃO 12)  

“Para o psiquiatra assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(HCFMRP) da USP, Cristiano Cardoso Moreira, o aumento do suicídio na população jovem hoje é um 

fenômeno mundial e uma questão de saúde pública. [...]A BBC Brasil divulgou, recentemente, que, entre 

1980 e 2014, a taxa de suicídio entre jovens no país aumentou 27,2%.” 

Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/suicidio-entre- jovens-e-um-problema-de-saude-

publica-no-brasil/>. 

As pesquisas atuais dobre o suicídio têm indicado que: 

A) o suicídio, considerado como um fenômeno de saúde pública de acordo com a OMS, implica em 

tratamento exclusivamente clínico, subordinado a profissionais, como psiquiatras. 

B) os casos de autoextermínio, em sua maioria, são causados por depressão. Dados da Organização 

Mundial  de  Saúde   revelam   que   a   cada   40 segundos uma pessoa morre por suicídio no 

mundo. 

C) o fenômeno do suicídio resulta diretamente das maiores possibilidades de acesso aos meios 

letais, como medicamentos e armas de fogo,    o que facilita de alguma forma comportamentos 

suicidas. 

D) as rodas de conversa, como as de beira de rio, devem ter caráter preventivo, sendo destinada a 

pessoas nas quais sejam identificados sintomas indicativos de depressão com tendência ao 

suicídio. 
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E) Todas as respostas anteriores são falsas 

 
QUESTÃO 13)A maior parte das terras da América do Norte, da América do Sul e da África, localizam-se 
respectivamente nas: 

A) Zonas tropical e temperada do Sul 

B) Zonas temperada do Norte e tropical 

C) Zonas temperada do Sul e tropical 

D) Zonas glacial ártica e temperada do Norte 

E) Zona glacial antártica e temperada do Sul 
 

QUESTÃO 14)   Os rios Araguaia e Tocantins se destacam na hidrografia brasileira. Acerca desses rios, afirma-se 
que: 

 
I. a bacia formada por eles interliga-se ao ecossistema amazônico; 
II. no Tocantins está localizada Tucuruí, a maior hidrelétrica totalmente brasileira; 
III. o sentido do fluxo de suas águas é norte-sul. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A)  I, apenas 
B) I e II, apenas 
C) I e III, apenas 
D) II e III, apenas 
E) I, II e III 
 

QUESTÃO 15) São fontes de energia renováveis: 
 

A) Água, carvão mineral, biomassa. 

B) Biomassa, energia solar, eólica. 

C) Vento, gás natural, petróleo. 

D) Petróleo, carvão mineral, gás natural. 

E) Energia geotérmica, Petróleo e água. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 16) Quais são as teclas que, se pressionadas juntas no MS Word, acionam as opções de impressão de 
um documento, entre elas, a escolha da impressora em que o documento deverá ser impresso? 
 

A) Ctrl+p 
B) Ctrl+f 
C) Alt+p 
D) Ctrl+Shift+p 
E) Ctrl+p+Enter 

 
QUESTÃO 17) Qual é o resultado da combinação das teclas CTRL e L sobre um texto em edição, em uma área do 

Microsoft Word? 

A) Acionar a janela do gerenciamento de impressão na área do programa. 
B) Acionar a janela de criação de um novo arquivo. 
C) Solicitar, na área do texto, a janela para localizar e substituir. 
D) Solicitar o serviço de ortografia do programa. 
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E) Solicitar, na área do texto, a janela para reduzir e gravar. 

 
QUESTÃO 18) Sabendo que para facilitar o trabalho no MS-Word existem diversos atalhos de teclado, qual é a 

combinação de teclas utilizada para salvar documentos do Word no computador? 

A) CTRL + D 
B) CTRL + C 
C) CTRL + B 
D) CTRL + V 
E) CTRL + T 

QUESTÃO 19) O Microsoft Word e o LibreOffice Writer são programas que permitem: 

A) o gerenciamento de e-mails e contatos. 
B) a edição e o processamento de textos. 
C) a construção e o gerenciamento de apresentações. 
D) a definição e o gerenciamento de bancos de dados. 
E) a construção e o gerenciamento de planilhas eletrônicas. 

QUESTÃO 20) Na últimas edições do editor de texto WORD, da Microsoft, a grande maioria das ferramentas de 

formatação de texto encontra-se na guia denominada: 

A) Inserir 
B) Exibição 
C) Layout da Página 
D) Página Inicial 
E) Revisão 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

QUESTÃO 21) De acordo com o Guia prático do Agente Comunitário de Saúde (ACS) desenvolvido pelo 

Ministério da Saúde em 2009, marque a alternativa INCORRETA no que diz respeito às atribuições dos agentes 

comunitários de saúde: 

A) O processo de trabalho do ACS envolve o cadastramento e acompanhamento das famílias, o 
mapeamento das áreas de atuação, a visita domiciliar, a educação em saúde na comunidade, a 
participação na comunidade e atuação intersetorial. 

B)  Indicar a necessidade de internação hospitalar e ficar na responsabilidade de acompanhar o paciente. 
C)  Trabalhar com bases geográficas bem definidas e com a adscrição das famílias em microáreas. 
D)  Acompanhar por meio de visita domiciliar e das necessidades definidas pela equipe, todas as famílias e 

indivíduos da sua microárea. 
E)  Desenvolver ações educativas visando à promoção da saúde e à prevenção de doenças mediante 

planejamento da equipe e estar contato permanente com as famílias. 
 

 
QUESTÃO 22) A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde 
no âmbito do SUS. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde assinale a alternativa que aponta as corretas afirmações 
corespondente as lacunas a seguir.  
 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado pelo conjunto de ações e serviços de ___________ prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo poder ___________. À iniciativa privada é permitido participar desse sistema de 
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maneira___________.
.
 

A) Assistência; privado; primordial. 
B) Saúde; público; complementar. 
C) Saúde; público; secundária. 
D) Saúde; privado; secundária. 
E) Assistência; público; complementar. 

 
QUESTÃO 23) O Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde tem como objetivo oferecer subsídios para o 
desenvolvimento do trabalho do ACS. Assinale a alternativa que NÃO condiz com as informações presentes 
neste guia que auxiliam o processo de trabalho profissional. 
 

A) A família e o Trabalho do ACS. 
B) Registro civil e de nascimento. 
C) Saúde da criança, Saúde do adolescente, Saúde do adulto, Saúde mental e Atenção à pessoa com 

deficiência. 
D) Orientação para famílias com pessoas acamadas, violência familiar e doenças transmitidas por vetores. 
E) Normas e diretrizes financeiras. 

 
QUESTÃO 24) A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) orientada pelos valores da ética, do profissionalismo 
e da participação, expressa o acerto na definição pelo Ministério da Saúde de revitalizar a Atenção Básica à 
Saúde no Brasil. Quais são esses eixos transversais nos quais a PNAB se fundamenta? 

 
A) Equidade, organização e conscientização. 
B) Integralidade, gestão e comunicação. 
C) Universalidade, integralidade e equidade. 
D)  Integralidade, financiamento e organização. 
E) Equidade, gestão e organização. 

 
QUESTÃO 25) O processo de territorialização realizado na Estratégia de Saúde da Família caracteriza uma das 
atividades do Agente Comunitário de Saúde referente ao (a): 

A) Cadastramento das famílias, identificação de microáreas e grupos de risco. 
B) Palestra na escola sobre dengue. 
C) Acolhimento e escuta qualificada. 
D) Educação continuada realizada dentro da Unidade. 
E) Caminhada pela paz na comunidade. 

 
QUESTÃO 26) Na visita domiciliar do acs para um recém-nascido, várias são as orientações para a mãe. sobre o 
aleitamento materno e a orientação deverá ser:  
 
A) Amamentação exclusiva até o 6º mês de vida. 

  
B) intercalar, a partir do 3º mês de vida, a amamentação com um chá ou água quando o recém-nascido tiver 

cólica. 
 

C) amamentação exclusiva até o 3º mês de vida. 
 

D)  intercalar, desde o 1º mês de vida, a amamentação com um chá ou água quando o recém-nascido tiver 
cólica. 

 
E) amamentação exclusiva até 1 ano de vida. 
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QUESTÃO 27) Em relação à Estratégia Saúde da Família, é INCORRETO afirmar: 

 
A) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada. 
B) A carga horária de 40 (quarenta) horas semanais deve valer para todos os profissionais de 

saúde. 
C) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas. 
D) A equipe de saúde da família deve responsabilizar-se pela população adscrita no território de 

abrangência. 
E) A equipe de saúde da família deve ser responsável pelo registro mensal das atividades nos sistemas de 

informação na Atenção Básica. 

 

QUESTÃO 28) A Caderneta de Saúde da Criança existe para acompanhar e avaliar o crescimento e 
desenvolvimento e a saúde da criança até os 10 anos. Marque a alternativa INCORRETA: 
 

A) Existe uma caderneta para meninas e outra para meninos porque o seu crescimento é diferente. 
B) O ACS possui o cartão sombra ou cartão espelho da ficha vacinal e do gráfico de crescimento de cada 

criança. 
C) O ACS deve realizar o acompanhamento sobre a saúde, crescimento e desenvolvimento da criança, a 

cada visita. 
D) Caso identifique alguma alteração na Caderneta de Saúde da Criança e observe na criança essa 

observação deve encaminhar a mãe e a criança para consulta na Unidade de Saúde. 
E) A caderneta de Saúde da Criança não pode ser considerada um documento. 

 

QUESTÃO 29) A hanseniase é uma doença infecciosa, causada pela bacrtéria de nome Micobacterium leprae, 
micro-organismos que acomete e pele e os nervos das extremidades de corpo. A transmissão da hanseniase se 
dá: 
 
A) Por via congênita. 
B) Por via sexual. 
C) Por mecanismos percutâneo. 
D) Por transfusão de sangue. 
E) Pelas vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe). 

 
QUESTÃO 30) Dentre as ações desenvolvidas pelo ACS podemos citar EXCETO: 

 
A) Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo; 
B) Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário; 
C) Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados. 
D) Realizar a marcação de consultas para especialidades médicas. 
E) Orientar as pessoas, de acordo com as instruções da equipe de saúde; 

 

 

2.2 PROVA OBJETIVA DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE  

LÍNGUA PORTUGUESA  

TEXTO - 1 

A ameaça da febre amarela. 

Número elevado de casos e mortes da doença neste verão traz de volta o temor de uma epidemia urbana no 
Brasil (© JAMES GATHANY / CDC) 

 

http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2017/03/060-063_Febre-amarela_253-1.jpg
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Mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes (foto)… 

No século XXI, o avanço da globalização de pessoas e de mercadorias, o desmatamento e a erosão das 

fronteiras entre a zona rural e a urbana e a presença de grandes contingentes populacionais não imunizados 

parecem ter criado um ambiente favorável para o recrudescimento de epidemias de febre amarela. Até 

recentemente, a doença, que tem uma vacina eficiente desde os anos 1930, era vista como sob controle ou 

restrita a regiões endêmicas dos dois continentes em que ocorre, a porção subsaariana da África, uma das áreas 

mais pobres do mundo, e rincões da América do Sul, geralmente as calhas dos rios Amazonas e Orinoco, ou o 

Centro-Oeste do Brasil. A eclosão de epidemias recentes dos dois lados do Atlântico trouxe de volta a febre 

amarela ao debate internacional sobre saúde pública.  

(Fragmento.Texto disponivel em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/03/17/a-ameaca-da-febre-amarela/ 

acesso em 01 de maio de 2017) 

 
TEXTO-2 
 
Vizinhos próximos demais. 

 
Convivência com seres humanos altera a dieta de bugios (conhecido vulgarmente como macaco Guariba) e 
os expõe à febre amarela (MARIA GUIMARÃES | ED. 165 NOVEMBRO 2009 

 
 

Mãe e filhote de bugio. 
 

“No sítio da minha avó os bugios invadem o galinheiro para roubar ovos.” Especialistas em macacos por 

muito tempo ouviram relatos assim e os ignoraram como se fossem lendas. Eles sabiam muito bem que 

esses macacos só comem plantas. Agora isso mudou. A equipe do primatólogo Júlio César Bicca-

Marques, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), mostrou que  os  bugios- 

pretos (Alouatta caraya) de fato roubam ovos de ninhos ou de galinheiros para complementar a dieta 

quando as folhas e frutos disponíveis não bastam para matar a fome. A escassez do passadio preferido, 

porém, não é o único problema enfrentado por esses primatas no sul do país: a febre amarela tem feito 

vítimas entre os primatas, que ainda são injustamente acusados de ser responsáveis por disseminar a 

doença.  

(Fragmento. Texto disponivel em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/11/01/vizin hos-proximos-

demais/.  

 
QUESTÃO 1) Os dois textos tratam do problema da febre amarela. Assinale a alternativa que o texto melhor trata 
do assunto? 

 
A) O texto 1, pois detalha mais problemas que dão origem a doença. 

B) O texto 2 pois diz quem é o reponsável por disseminar a doença. 

C) Os dois textos, pois o texto 1 completa o texto 2. 

D) Os textos se completam, mas o texto dois é mais detalhado sobre o problema dos primatas. 

E) Os textos são neutros quanto ao problema da febre amarela. 

 
QUESTÃO 2) Sobre a palavra “recrudescimento” (L.3, Texto 1) pode-se substitui-la sem mudar o sentido do texto 
por: 

A) Recrutamento; 

B) Agravamento; 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/03/17/a-ameaca-da-febre-amarela/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/03/17/a-ameaca-da-febre-amarela/
http://revistapesquisa.fapesp.br/autor/maria-guimaraes/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/11/01/vizinhos-proximos-demais/.Acesso
http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/11/01/vizinhos-proximos-demais/.Acesso
http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/11/01/vizinhos-proximos-demais/.Acesso
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C) Desaparecimento; 

D) Firmamento; 

E) Envelhecimento. 

QUESTÃO 3) “No sítio da minha avó os bugios invadem o galinheiro para roubar ovos.” 
 

No fragmento extraido do texto 2 (l.1) o verbo “Invadir” está no plural: 
 

A) Para indeterminar o sujeito. 

B) Para concordar com o sujeito “minha avó”. 

C) Para concordar com o núcleo do sujeito “bugios”. 

D) Para tornar a frase mais elegante e de fácil leitura. 

E) Para conjugar-se com o sentido do texto. 
 

QUESTÃO 4) “No século XXI (...)” texto 1 (l.1) e “No sítio da minha avó (...)” texto 2 (l.1) 
 

Os dois textos foram iniciados com Adjuntos adverbiais de: 

 

A) Lugar e tempo; 

B) Intensidade e negação; 

C) Lugar e companhia; 

D) Tempo e lugar; 

E) Afirmação e negação. 
 

QUESTÃO 5) Analise as sentenças a seguir e assinale aquela em que a retirada das vírgulas causará mudança de 
sentido. 

A) “Naquele tempo, as pessoas pensavam diferente.” 

B) “Não há explicação para tanta ignorância, e despreparo, e violência.” 

C) “Depois, partiremos em direção à praia.” 

D) “Todas as minhas amigas já amaram, Pedro.” 

E) “Afinal, que coisa é essa?” 

 
MATEMÁTICA  
 
QUESTÃO 06) Um automóvel fez uma viagem da cidade A até a cidade B, durante seu percurso de ida ele 
percorreu 285 km/h e ao retornar da cidade B para a cidade A ele gastou 1/3 do tempo que percorreu na ida, 
quantos quilômetros ele percorreu durante seu retorno da cidade B para a cidade A? 

 
A) 57 km/h 
B) 5 km/h 
C) 95km/h 
D) 105 km/h 
E) 125 km/h 

 
QUESTÃO 07) Calculando a expressão 11 + 16 – 15 x 5 + 150 ÷ 6 + 7 + 16 obtemos um número natural, o seu 
sucessor é: 
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a) 16  

b) 11  

c) 6  

d) 0  

e) 1 

 
QUESTÃO 08) A tabela a seguir mostra o número de pessoas que visitaram certa empresa nos cinco dias da semana 
passada. 

2ª feira 35 

3ª feira 28 

4ª feira 41 

5ª feira 26 

6ª feira 30 

O número médio de visitas por dia é: 
A) 32 
B) 34 
C) 33 
D) 29 
E) 31 

QUESTÃO 09) Leia o texto a seguir. 

“A volta de doenças que não afligiam mais a sociedade, como o sarampo, trouxe dúvidas a fóruns de saúde e 

atendimento de instituições hospitalares. A pergunta mais frequente é se adultos devem se vacinar contra o 

sarampo. E a resposta é sim, sarampo pode matar.   A única forma de prevenção é a vacina oferecida de forma 

gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Desde o início de 2019, segundo a SES-MG, foram notificados 137 casos suspeitos de sarampo provenientes de 53 

municípios no estado de Minas Gerais. Desses, 69,4% foram descartados; 27,7% estão sob investigação e 2,9% casos 

foram confirmados.” 

Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/ 

gerais/2019>. Acesso em: 15 set. 2019. 

Com base nessas informações, pode-se  afirmar  que o número de casos suspeitos de sarampo que estão sendo 

investigados no estado de Minas Gerais é de, aproximadamente, 

a) 38 casos. 

b) 42 casos. 

c) 95 casos. 

d) 99 casos. 

e) 102 casos. 
 

QUESTÃO 10) Para se calcular a dose correta de um medicamento para uma criança, levam-se em consideração três 
fatores importantes: peso, superfície corporal e idade,  o que faz com que essa dose seja calculada de forma 
individualizada, ou seja, específica para determinada criança. Há medicamentos que devem ser administrados, por 
exemplo, uma gota por quilo, ou seja, se a criança tem  10  kg,  deverão  ser  administradas  10  gotas.   Há outros, 
no entanto, que precisam ser administrados de acordo com peso, por exemplo, os antibióticos, em que se tem a 
descrição de, por exemplo, 50 mg/kg/dia, ou seja, a cada quilo da criança devem ser administrados 50 mg do 
medicamento em um dia. 

Se uma criança de 35 kg terá que ingerir antibiótico durante sete dias, o total, em mg, ingerido por essa criança ao 

final do tratamento será de: 

http://www.em.com.br/app/noticia/
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a)   1 750 mg. 

b)   2 100 mg. 

c)   10 250 mg. 

d)   12 250 mg. 

e)   12 550 mg. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 A Prefeitura Municipal de Redenção-PA desenvolveu um portal eletrônico por meio do qual qualquer 

cidadão redencense pode acessar informações relacionadas à administração pública, salvo aquelas restringidas por 

lei. 

O desenvolvimento desse portal é resultado da: 

a) ação administrativa do Poder Executivo em parceria com o Legislativo para dar transparência à administração. 

b) informatização da administração pública, o que possibilitou à Prefeitura Municipal disponibilizar informações. 

c) mobilização da sociedade igarapeense com o objetivo de fiscalizar os agentes da administração pública. 

d) obrigatoriedade de acesso à informação, conforme determinação dada pela Lei de Acesso à Informação. 

e) ação administrativa do Estado do Pará em parceria com a Prefeitura Municipal para dar transparência à 

administração. 

 

QUESTÃO 12) “Para o psiquiatra assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (HCFMRP) da USP, Cristiano Cardoso Moreira, o aumento do suicídio na população jovem 

hoje é um fenômeno mundial e uma questão de saúde pública. [...]A BBC Brasil divulgou, recentemente, 

que, entre 1980 e 2014, a taxa de suicídio entre jovens no país aumentou 27,2%.” 

Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/suicidio-entre- jovens-e-um-problema-de-saude-

publica-no-brasil/>. 

As pesquisas atuais sobre o suicídio têm indicado que: 

A) o suicídio, considerado como um fenômeno de saúde pública de acordo com a OMS, implica em 

tratamento exclusivamente clínico, subordinado a profissionais, como psiquiatras. 

B) os casos de autoextermínio, em sua maioria, são causados por depressão. Dados da Organização 

Mundial  de  Saúde   revelam   que   a   cada   40 segundos uma pessoa morre por suicídio no 

mundo. 

C) o fenômeno do suicídio resulta diretamente das maiores possibilidades de acesso aos meios 

letais, como medicamentos e armas de fogo,    o que facilita de alguma forma comportamentos 

suicidas. 

D) as rodas de conversa, como a de Igarapé, devem ter caráter preventivo, sendo destinada a 

pessoas nas quais sejam identificados sintomas indicativos de depressão com tendência ao 

suicídio. 

E) Todas as respostas anteriores são falsas 

 
 

QUESTÃO 13) A maior parte das terras da América do Norte, da América do Sul e da África, localizam-se 
respectivamente nas: 
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A) Zonas tropical e temperada do Sul 

B) Zonas temperada do Norte e tropical 

C) Zonas temperada do Sul e tropical 

D) Zonas glacial ática e temperada do Norte 

E) Zona glacial antártica e temperada do Sul 

 
QUESTÃO 14)  Os rios Araguaia e Tocantins se destacam na hidrografia brasileira. Acerca desses rios, afirma-se 

que: 
 

I. a bacia formada por eles interliga-se ao ecossistema amazônico; 
II.  no Tocantins está localizada Tucuruí, a maior hidrelétrica totalmente brasileira; 
III.  o sentido do fluxo de suas águas é norte-sul. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
a) I, apenas 
b) I e II, apenas 
c) I e III, apenas 
d) II e III, apenas 
e) I, II e III 
 

QUESTÃO 15) São fontes de energia renováveis: 
 

A) Água, carvão mineral, biomassa. 

B) Biomassa, energia solar, eólica. 

C) Vento, gás natural, petróleo. 

D) Petróleo, carvão mineral, gás natural. 

E) Energia geotérmica, Petróleo e água. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 16) Quais são as teclas que, se pressionadas juntas no MS Word, acionam as opções de impressão de 
um documento, entre elas, a escolha da impressora em que o documento deverá ser impresso? 
 

A) Ctrl+p 
B) Ctrl+f 
C) Alt+p 
D) Ctrl+Shift+p 
E) Ctrl+p+Enter 

 
QUESTÃO 17) Qual é o resultado da combinação das teclas CTRL e L sobre um texto em edição, em uma área do 
Microsoft Word? 

 
A) Acionar a janela do gerenciamento de impressão na área do programa. 
B) Acionar a janela de criação de um novo arquivo. 
C) Solicitar, na área do texto, a janela para localizar e substituir. 
D) Solicitar o serviço de ortografia do programa. 
E) Solicitar, na área do texto, a janela para reduzir e gravar. 

 
QUESTÃO 18) Sabendo que para facilitar o trabalho no MS-Word existem diversos atalhos de teclado, qual é a 
combinação de teclas utilizada para salvar documentos do Word no computador? 
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A) CTRL + D 
B) CTRL + C 
C) CTRL + B 
D) CTRL + V 
E) CTRL + T 

QUESTÃO 19) O Microsoft Word e o LibreOffice Writer são programas que permitem: 
 

A) o gerenciamento de e-mails e contatos. 
B) a edição e o processamento de textos. 
C) a construção e o gerenciamento de apresentações. 
D) a definição e o gerenciamento de bancos de dados. 
E) a construção e o gerenciamento de planilhas eletrônicas. 

QUESTÃO 20) Na últimas edições do editor de texto WORD, da Microsoft, a grande maioria das ferramentas de 
formatação de texto encontra-se na guia denominada: 

A) Inserir 
B) Exibição 
C) Layout da Página 
D) Página Inicial 
E) Revisão 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

QUESTÃO 21) Sobre a Lei Orgânica da Saúde, nº 8.080/90, que representa um marco importante para a saúde no 

Brasil, assinale a alternativa correta. 

a) Essa Lei estabeleceu o modelo das redes de atenção hierarquizando os serviços de saúde de acordo com sua 

densidade tecnológica. 

b) Essa Lei  regula,  em  todo  território  nacional,  a inserção de Agentes Comunitários de Saúde, bem como a 

organização territorial dos serviços de Atenção Primária. 

c) Essa Lei constitui o SUS, o conjunto de ações e  serviços  de  saúde,  prestados  por  órgãos  e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta  e  indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público, sem participação de qualquer natureza da iniciativa privada. 

d) Essa Lei aponta que a universalidade de acesso aos serviços de saúde deve estar presente em todos os níveis de 

assistência do SUS e que os serviços devem ser organizados de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos. 

e) Todas as alternativas acima são falsas. 

 

QUESTÃO 22) O movimento da reforma sanitária inspirou a organização dos serviços públicos brasileiros na década 

de 1980. 

Esse movimento corroborou para garantir, na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

a) participação dos usuários e profissionais no Ministério da Saúde. 

b) criação dos Conselhos de Saúde como instância deliberativa no SUS. 

c) garantia dos gestores como maior parte dos representantes no SUS. 

d) ampliação do papel e da autonomia do Ministro da Saúde. 

e) participação efetiva dos vereadores como colaboradores junto ao Ministério da Saúde. 

 

QUESTÃO 23) São princípios da Política Nacional de Humanização, exceto: 
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a) Valorizar a objetividade nos processos de trabalhos e a produção em larga escala de protocolos 

clínicos, para aumentar a qualidade do atendimento. 

b) Fortalecer o trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a 

grupalidade. 

c) Utilizar a informação, a comunicação e a educação permanente na construção de autonomia e 

protagonismo de sujeitos. 

d) Atuar em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com 

as diretrizes do SUS. 

e) Atuar com integralidade, financiamento e  organização. 

 

QUESTÃO 24) A raiva é transmitida geralmente pela mordida de cães infectados, mas pode ocorrer também pela 

mordida de gatos infectados ou por suas arranhaduras. Podemos também destacar os morcegos hematófagos 

infectados pelo vírus que provoca a doença. Quando a vítima por mordidas apresentam crises, essa reação se 

deve ao afetamento direto do sistema:  

a) imunológico, desativando os leucócitos produtores de anticorpos.  

b) nervoso central, causando dores, espasmos e alucinações frequentes.  

c) circulatório, disseminando facilmente o agente infeccioso pelo sangue.  

d) digestivo, afetando unicamente as glândulas salivares. 

e) nenhuma das respostas anteriores estão corretas. 

 

QUESTÃO 25) Quanto às atribuições do Agente de Combate às Endemias, analise os itens que seguem abaixo.  

I - Realizar cadastramento e atualização da base de bairros para planejamento e definição de estratégias de 

diagnostico, intervenção e controle de doenças, incluindo, dentre outros, o recenseamento de animais e 

levantamento de índice amostral tecnicamente indicado;  

II - Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo 

ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores;  

III - Executar ações de combate ás de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo 

cultural e outras ações de manejo não integrado de vetores;  

IV - Realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de 

prevenção, intervenção e controle de doenças, incluindo, dentre outros, o recenseamento de animais e 

levantamento de índice amostral tecnicamente indicado.  

Está correto o que se afirma em:  

a) Apenas, I 

b) Apenas II e III  

c) Apenas, II e IV  

d) I, II, III e IV 

e) Apenas I, II e III 

 

QUESTÃO 26) A dengue é uma doença única, dinâmica e sistêmica. Isso significa que a doença pode evoluir para 

remissão dos sintomas, ou pode agravar-se exigindo constante reavaliação e observação. Assinale a opção 

INCORRETA.  

a) A infecção pela bactéria da dengue pode ser assintomática ou sintomática.  
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b) Esse agravo pode ocorrer em três fases clínicas: febril, crítica e de recuperação.  

c) A hemorragia é considerada manifestação clínica que indica gravidade do caso.  

d) A classificação de risco é de vital import ncia para que seja oferecido tratamento prioritário adequado nos casos 

de dengue.  

e) A maior parte dos casos graves ocorre pelo extravasamento plasmático. 

 
QUESTÃO 27)  Uma pesquisa realizada pela Escola de Enfermagem da UFMG revelou a ocorrência de altos índices 
de leishmaniose visceral humana na Região Nordeste de Belo Horizonte. 
 

É CORRETO afirmar que esses altos índices de leishmaniose podem ser explicados por: 
 
a) presença de caixas d`água destampadas. 
b) aumento da população de hospedeiros contaminados. 
c) ausência de tratamento adequado de esgoto. 
d) existência de casas sem reboco ou de tábua.  
e) existência de lotes ou terrenos urbanos sem arborização adequada. 

 

QUESTÃO 28) A execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância, prevenção e controle 

de zoonoses são relevantes para a saúde pública. São exemplos de zoonoses monitoradas por 

programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde, exceto: 

a) Febre maculosa. 

b) Doença de Chagas. 

c) Dengue. 

d) Hanseníase. 

e) Raiva. 
 

QUESTÃO 29)  Atenção Básica e Vigilância em Saúde devem se unir para a adequada identificação de problemas de 

saúde nos territórios e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e eficazes. 

É atribuição dos agentes de combate às endemias na Atenção Básica 

a) registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, 

óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético. 

b) desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles 

mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações 

educativas individuais e coletivas. 

c) informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados. 

d) encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 

mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito. 

e) acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados. 

 

QUESTÃO 30) O desafio do combate às endemias é evitar a proliferação de doenças por meio das ações que devem 

ser desenvolvidas com a participação da população. 

Sobre a área do conhecimento dos agentes de combate às endemias, analise as afirmativas a seguir. 

I. A endemia transforma-se em pandemia quando uma doença ultrapassa as fronteiras de uma nação, 

podendo se espalhar por mais continentes ou por todo mundo, causando inúmeras mortes. 
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II. Doenças reemergentes são aquelas que estavam controladas ou eliminadas de uma determinada região e 

que voltaram a acometer a população. 

III. A vigilância sanitária é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de  saúde individual ou coletiva, com 

a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

IV. Risco ambiental é quando o esgoto, o  lixo  e a água usada em locais públicos não têm um destino 

adequado, com a presença de vetores como ratos, baratas e insetos. 

Estão corretas as afirmativas 

a) I e II, apenas. 

b) III e IV, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e IV, apenas. 

e) I e IV, apenas. 

 

 

3. Alterar o período de Recursos contra questões das provas objetivas e Gabarito Preliminar para os dias 26 

e 27 de novembro de 2019. 
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