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PORTUGUÊS

Leia o texto  e responda as questões 01, 02 e 03:

Mau agouro

O vizinho de dona Manuela vem falar com ela:
– Seu gato miou a noite inteira. É bom tomar cuidado. Isso

é sinal de morte!
– Ai!, Jesus! Quem será que vai morrer?
– Vai ser o seu gato, se ele continuar a miar daquele jeito.

(Revista Seleção de piadas, n° 6. São Paulo, Escala, 1999.)

01 – Analise as afirmações abaixo relacionadas com o  texto e
escolha a opção correta.

A) O gato estava doente e podia morrer.
B) A dona do gato ficou preocupada com a saúde do gato.
C) A dona do gato não entendeu o que o vizinho estava falando.
D) O vizinho de dona Manuela estava preocupado com o gato e

queria ajudar.
E) Dona Manuela entendeu o que o vizinho estava falando e

tomou providências.

02 – Os verbos morr er, continuar e falar, presentes no texto,
estão no:

A) Presente do indicativo;
B) Futuro do subjuntivo;
C) Gerúndio;
D) Infinitivo;
E) Particípio.

03 – A palavra Ah!  que aparece no texto é:

A) verbo;
B) numeral;
C) conjunção;
D) preposição;
E) interjeição.

04 – Qual das palavras abaixo não se escreve com H?

A) hérnia
B) hesitar
C) homem
D) húmido
E) hélice

05 – A única palavra que traz ditongo é:

A) poeta
B) coelho
C) paizinho
D) Tietê
E) paisinho

06 – Observe a frase: “O diretor não pode deferir  a solicitação
do aluno hoje.” A palavra em destaque tem o significado igual
a:

A) mandar
B) atender
C) diferir
D) rejeitar
E) consertar

07 – Assinale a alternativa em que as palavras estão em ordem
alfabética:

A) avião, dilema, adiantado, zebra, febre, arco, beleza;
B) beleza, adiantado, avião, dilema, zebra, febre, arco;
C) avião, arco, adiantado, dilema, febre, beleza, zebra;
D) adiantado, avião, arco, beleza, dilema, febre, zebra;
E) adiantado, arco, avião, beleza, dilema, febre, zebra.

08 – De acordo com o novo acordo ortográfico, em qual das
alternativas abaixo os elementos podem ser unidos sem o hífen?

A) auto ônibus
B) extra atmosférico
C) ultra apressado
D) auto afirmação
E) semi interno

Observe a tira e responda as questões 09 e 10.
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09 – Observe o diálogo de Mafalda e Susanita e assinale a
opção correta:

A) As amigas estão fazendo a lição.
B) Susanita gosta muito de estudar e fazer tarefas.
C) Mafalda  entende a amiga.
D) A amiga de Mafalda não gosta de fazer tarefas.
E) Susanita está muito ocupada estudando.

10 – No último quadrinho Susanita diz: “É que eu sou gente
demais.” O verbo sou está no:

A) pretérito perfeito do indicativo;
B) presente do subjuntivo;
C) pretérito imperfeito do indicativo;
D) presente do indicativo;
E) futuro do subjuntivo.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – A imagem abaixo é de um trem, o qual é um meio de transporte
que está incluído no sistema:

http://files.nireblog.com/blogs/juntas_somos_uma/files/trem.bmp

A) rodoviário;
B) ferroviário;
C) aéreo;
D) hidroviário;
E) A e B estão corretas.

12 – O meio de comunicação que a jovem senhora abaixo está
utilizando é:

http://img.blogs.abril.com.br/1/davintedigital/imagens/jornal-do-futuro.jpg

A) um jornal;
B) uma revista;
C) a internet;
D) uma televisão;
E) um rádio.

13 – O dia de Reis é comemorado em:

A) 02 de janeiro;
B) 04 de janeiro;
C) 06 de janeiro;
D) 02 de fevereiro;
E) 06 de fevereiro.

14 – Essa autoridade política tem como papel representar os
estados-membros da federação brasileira, é denominado:

A) governador;
B) senador;
C) deputado estadual;
D) deputado federal;
E) vice-governador.

15 – Segundo o pesquisador SANTOS, os primeiros fundadores
do município de Cuitegi foram os índios:

A) Tapajós;
B) Potiguaras;
C) Tupis;
D) Giss;
E) Tikuna.

16 – Por volta de 1860 surgiu um povoado onde depois seria o
atual município de Cuitegi. Esse povoado cresceu em torno de
uma árvore denominada:

A) Cuitegi;
B) Tegio;
C) Cuité;
D) Giss;
E) Mandacarú.

17 – Antes de ser elevada a cidade por volta de 1936 à 1938,
Cuitegi era distrito de:

A) Alagoinha;
B) Guarabira;
C) Mulungu;
D) Pilões;
E) Alagoa Grande.

18 – Aponte a única cidade que não faz limite geográfico com a
cidade de Cuitegi.

A) Alagoinha;
B) Pilões;
C) Pilõezinhos;
D) Mari;
E) Guarabira.
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19 – Os principais recursos minerais que são extraídos do
município de Cuitegi são:

A) a argila e a areia;
B) a argila e o calcário;
C) o calcário e a areia;
D) o calcário e o arenito;
E) o arenito e a areia.

20 – A cidade de Cuitegi está localizada:

A) na zona da mata da Paraíba;
B) no sertão paraibano;
C) no agreste paraibano;
D) na serra da Borborema;
E) na baixa da Borborema.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – A água potável é aquela que pode ser consumida sem risco
a saúde e causar rejeição ao consumo. No entanto qual
alternativa abaixo não compõe o padrão brasileiro de potalidade:

A) padrão microbiológico;
B) padrão de aceitação para consumo humano;
C) padrão de turbines para a água pós-filtração ou pré-

desinfecção;
D) padrão de radioatividade;
E) padrão tecnológico.

22 – Em geral, no tratamento da água as bactérias, vírus e
protozoários, podem ser inativados no processo de desinfecção
ou removidos por meio da filtração. Desta forma, os organismos
apresentam-se na seguinte ordem crescente de resistência à
desinfecção:

A) bactérias, vírus, protozoário;
B) protozoário, vírus, bactérias;
C) bactérias, protozoário, vírus;
D) vírus, protozoários, bactérias;
E) protozoário, bactérias, vírus.

23 – A malaria é uma doença febril, aguda, cujos agentes
etiológicos são protozoários transmitidos por vetores. Reveste-
se de importância epidemiológica, atualmente, pela sua elevada
incidência na região amazônica e potencial da sua gravidade
clinica. Sua infecção pode ser através de:

A) transmissão hídrica;
B) transmissão relacionada com a higiene;
C) transmissão baseada na água;
D) transmissão por inseto vetor que procria na água;
E) transmissão por solo.

24 – A Leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma
bactéria chamada Leptospira, presente na urina do rato. Sobre a
leptospirose analise:

I. Os sintomas mais frequentes são parecidos com os de outras
doenças, como a gripe. Os principais são: febre, dor de
cabeça, dores pelo corpo principalmente nas panturrilhas
(batata-da-perna), podendo também ocorrer icterícia
(coloração amarelada da pele e das mucosas).

II. Os primeiros sintomas podem aparecer de um a 30 dias
depois do contato com a bactéria. Na maior parte dos casos,
aparecem 7 a 14 dias após o contato.

III. As leptospiras podem sobreviver no ambiente até semanas
ou meses, dependendo das condições do ambiente
(temperatura, umidade, lama ou águas de superfície).

IV. Somente o médico é capaz de diagnosticar e tratar
corretamente a doença. A leptospirose é uma doença curável,
e o diagnóstico e o tratamento precoces são a melhor
solução.

É correto afirmar:

A) apenas I e III estão corretas;
B) apenas III e IV estão corretas;
C) apenas II está correta;
D) I, II, III estão corretas;
E) I, II, III, IV estão corretas.

25 – Os ratos são os principais transmissores da doença para o
homem, eliminam as leptospiras pela sua urina, contaminando
o ambiente, água, solo e alimentos. Qual alternativa abaixo não
é uma medida de evitar ratos?

A) Manter os alimentos armazenados em vasilhames tampados
e à prova de roedores;

B) Acondicionar o lixo em sacos plásticos em locais elevados
do solo, colocando-o para coleta pouco antes de o lixeiro
passar;

C) Caso existam animais no domicílio (cães, gatos e outros),
retirar e lavar os vasilhames de alimento do animal todos os
dias antes do anoitecer, pois ele também pode ser
contaminado pela urina

D) Manter as caixas d’água, ralos e vasos sanitários aberto
sem tampas pesadas;

E) Fechar buracos de telhas, paredes e rodapés para evitar o
ingresso dos ratos para dentro de sua casa.

26 – Algumas doenças estão relacionadas ao meio ambiente
doméstico precário. No entanto a falta de saneamento básico,
água, esgoto e de higiene causa:

A) Tuberculose;
B) Verminose;
C) Infecções Respiratórias;
D) Doenças Respiratórias crônicas;
E) Câncer do aparelho respiratório.

27 – As mudanças nas características qualitativa do lixo e em
sua composição têm uma importante relação com algumas
doenças. É mundialmente conhecido que os pneus têm tido um
significado relevante como habitat do vetor transmissor da
dengue, pois a decomposição dos resíduos na água e na terra
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pode ser bastante demorada. Qual o tempo de decomposição
do pneu:

A) 400 anos;
B) 50 anos;
C) 600 anos;
D) 4.000 anos;
E) Seis meses.

28 – O ACS deve atuar de forma articulada com a equipe de
controle de endemias, com as atribuições de:

A) Encaminhar os casos suspeitos de dengue às Unidades de
Atenção Primária em Saúde (APS), de acordo com as
orientações da Secretaria Municipal de Saúde.

B) Atuar junto aos domicílios, informando aos seus moradores
sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor
e medidas de prevenção.

C) Estimular os moradores a assumirem o compromisso com a
adoção das ações de prevenção, de forma espontânea e
rotineira.

D) Não encaminhar ao ACE os casos de verificação de criadouros
de difícil acesso ou que necessitem do uso de larvicidas/
biolarvicidas;

E) Promover reuniões com a comunidade, com o objetivo de
mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da dengue,
bem como conscientizar a população quanto à importância
de que todos os domicílios em uma área infestada pelo Aedes
aegypti sejam trabalhados (garantir o acesso do ACE).

29 – Vários métodos de controle do Aedes aegypti, podem ser
utilizados rotineiramente. Alguns deles são executados no
domicílio pelo morador e, complementarmente, pelo ACE ou ACS.
A figura abaixo representa um:

A) controle químico;
B) controle legal;
C) controle vetorial;
D) controle biológico;
E) controle mecânico.

30 – O impacto ambiental das queimadas é responsável em 76%
pela emissão de CO

2
 no Brasil. Desta forma são mais imediatos

na saúde do que no efeito estufa, pois as fuligens atingem o
sistema:

A) Respiratório
B) Digestivo
C) Sanguíneos
D) Esquelético
E) Muscular

31 – A expressão “impacto ambiental” teve uma definição mais
precisa no Brasil nos anos 70 e 80, quando diversos países
perceberam a necessidade de estabelecer diretrizes e critérios
para avaliar efeitos adversos das intervenções humanas na
natureza. A definição jurídica de impacto ambiental no Brasil
vem expressa no artigo:

A) Art.8º da lei nº7. 853/89
B) Art. 1º da res. 1 de 23.186 do CONOMA.
C) Art. 2º da lei nº 7.853/89
D) Art. 5º da lei nº8. 080/90
E) Art.9º da lei 10.639/84

32 – O ACS tem uma contribuição para as ações de vigilância
ambiental, tomam como ponto de partida o entendimento do
ambiente físico e social como espaço de produção da saúde-
doença no plano individual/coletivo. Qual alternativa abaixo
não faz parte das ações do ACS para o controle ambiental.

A) Cabe ao agente de Saúde acompanhar o monitoramento da
qualidade da água servida com o objetivo de identificar
eventuais situações de risco para ocorrência de doenças de
vinculação hídricas (cólera, hepatite).

B) O ACS pode estimular a comunidade a incorporar novos
comportamentos com relação aos resíduos produzidos,
informando-a acerca dos riscos ambientais.

C) O ACS tem um papel fundamental na identificação da
presença de vetores de importância na transmissão de
doenças na sua área de atuação.

D) O ACS pode desenvolver atividades diretamente junto à
comunidade orientando acerca dos riscos associados do
consumo da água não tratada ou contaminada e informando
sobre alternativas de melhorias da qualidade da água de
consumo domestico.

E) O controle do resíduo, a coleta e a disposição do lixo seja
domestica, seja industrial ou dos serviços de saúde, são
atribuições encarregadas ao ACS.

33 – A Saúde Pública é um dever de todo cidadão, portanto
algumas ações têm e tiveram com objetivo contribuir para meta
saúde para todos. Entre elas podemos citar a carta de Ottawa
que define a promoção da Saúde como “o processo de
capacitação da comunidade.” Sobre a carta de Ottawa e saúde
responda:

A) A saúde é um recurso para vida.
B) A saúde é construída e vivida pelas pessoas dentro do que

fazem no seu dia-a-dia: onde elas aprendem, trabalham,
divertem-se e amam.

C) Os fatores políticos, sociais, econômicos, culturais,
ambientais não podem favorecer nem prejudicar a saúde.
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D) A saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social,
econômico e pessoal, assim como uma importante dimensão
da qualidade de vida.

E) A saúde é construída pelo cuidado de cada um consigo
mesmo e com os outros, pela capacidade de tomar decisões e
de ter controle sobre as circunstancias da própria vida.

34 – A AIDS é uma doença transmitida por vírus, desta forma é
adquirida:

A) Via ocular
B) Via cutânea
C) Via digestiva
D) Via respiratória
E) Via parenteral

35 – Alguns protozoários de vinculação hídrica e transmissão
fecal/oral têm sua importância para o abastecimento de água. O
texto trata de:

A) Salmonella Typhii
B) Giárdia lamblia
C) Rotavírus
D) Vibrio cholerae
E) Adenovírus

36 – O cryptosporidium é uma zoonose que vem crescendo,
tendo como principal fonte de contaminação:

A) via abastecimento de água;
B) via inalação de aerossóis;
C) via produtos químicos;
D) os esgotos sanitários e as atividades agropecuárias;
E) através do contanto com o solo.

37 – O Adenovírus causa diarréia, febre, dor abdominal às vezes
sintomas respiratórios e vômitos, tendo como fatores
contribuintes a falta de higiene pessoal água e alimento
contaminados. Seu período de incubação e:

A) de 3 a 5 dias;
B) de 1 a 6 semanas;
C) de 5 dias a vários meses;
D) de 3 a 6 meses;
E) de 1 a 5 anos.

38 – A construção de um modelo de atenção integral é uma ação
para a melhoria da saúde pública. Os postos e centros de saúde
que realizam ações básicas de saúde em conformidade com o
perfil epidemiológico da população de sua área de abrangência
fazem parte do:

A) Nível secundário;
B) Nível terciário;
C) Nível quartenário;
D) Nível quintenário;
E) Nível primário.

39 – Sobre saúde pública de acordo com as diretrizes para o
programa de agente de comunitário de saúde PACS e as
responsabilidades do Ministério da Saúde. Marque V
(verdadeiro) e F (falso)

(    )Cabe ao ministério definir normas e diretrizes para a
implantação do programa.

(    )Garantir fontes de recursos federais para compor o
financiamento tripartite do programa.

(    )Assessorar estados e municípios na implantação do Sistema
de informação.

(    )Definir mecanismos de alocação de recursos federais para
a implantação e a manutenção do programa , de acordo
com os princípios do SUS

Marque a sequência correta:

A) F F V V
B) V V V V
C) V F V F
D) F F F V
E) V V V F

40 – Os casos de raiva humana ocorrem principalmente pela
mordedura de animais infectados através da inoculação do vírus
contido na saliva. Outras portas de entrada, menos frequentes
são arranhaduras e lambeduras de mucosas. No Brasil, em qual
período ocorreu uma redução importante no número de casos
de raiva humana, com o controle da raiva canina, repercutindo
na redução da raiva humana transmitida por este animal?

A) 1980 a 2003
B) 1970 a 1980
C) 1950 a 1955
D) 1980 a 1985
E) 1975 a 1980


