
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Celular e adolescentes: uma relação perigosa 
 
Uma pesquisa feita em Flandres, na Bélgica, 

com 1.656 estudantes de 13 a 17 anos, revelou que o 
uso do celular à noite é prática recorrente entre os 
adolescentes e isso está diretamente relacionado ao 
aumento do nível de cansaço desses jovens após 
algum tempo. 

A preocupação maior dos pais no que diz 
respeito à mídia, é com relação ao tempo que as 
crianças gastam vendo TV, ouvindo música ou 
navegando na internet. O celular é visto como um 
simples aparelho de comunicação, útil em situações 
de emergência, mas os jovens hoje usam os meios de 
comunicação modernos de forma que os pais nem 
imaginam. 

Casos de cansaço excessivo informado pelos 
adolescentes foram atribuídos ao abuso na utilização 
do celular, tanto em ligações quanto em trocas de 
mensagens de texto. Eles gastam muito tempo se 
conectando com outras pessoas, e alguns deles fazem 
isso a noite inteira. 

Por outro lado, um melhor rendimento escolar 
está relacionado a uma boa noite de sono. Estudos 
revelam que adolescentes que dormem menos estão 
mais propensos a problemas cognitivos ou 
comportamentais em sala de aula. Os pais devem estar 
alerta: é preciso restringir ou proibir o uso do celular 
após a hora de dormir. 

Especialistas recomendam que crianças e 
adolescentes tenham entre oito e dez horas de sono 
por noite para manter uma vida saudável e um bom 
desempenho durante o dia. Além disso, os pais que 
desconfiam que seus filhos estejam sofrendo de 
distúrbios do sono devem recorrer a consultas com 
pediatras ou especialistas na área. E dar conselhos 
como: durma bem para melhorar suas notas. 
 
Disponível em: http://www.brasilescola.com 

 

Questão 01  
 
O assunto do texto é: 

(A) Uso excessivo de celular no período da noite 
causa cansaço em adolescentes. 

 
(B) O uso de celular por adolescentes, no período 

de aula, é proibido por lei. 
 

(C) Adolescentes utilizam o celular até no período 
do almoço. 

 
(D) Uso de celular por adolescentes de forma 

moderada no final de semana. 

Questão 02  
 
A “relação perigosa”, manifestada no título do texto, 
dá-se entre: 

(A) Adolescente e internet. 
(B) Celular e internet. 
(C) Adolescente e celular. 
(D) Família e celular. 

 
 

Questão 03  
 
No primeiro parágrafo, a palavra “recorrente” significa: 

(A) Algo que tem fim próximo. 
(B) Algo que se repete com regularidade. 
(C) Algo que não é usual. 
(D) Algo proibido. 

Questão 04  
 
Segundo o texto, os pais devem assumir algumas 
responsabilidades, quanto ao uso do celular, EXCETO: 

(A) Restringir o uso do celular antes de dormir. 
(B) Proibir o uso do celular antes de dormir. 
(C) Aconselhar a ter um bom sono, para que as 

notas melhorem. 
(D) Presentear o(a) filho(a) com um celular menos 

atrativo. 

Questão 05  
 
Complete a frase, a seguir: “_________ os 
adolescentes utilizam o celular durante tantas horas 
seguidas?”. 

(A) Por que 
(B) Porque 
(C) Por quê 
(D) Porquê 

MATEMÁTICA 

  
Dentre as alternativas abaixo, assinale a CORRETA: 

 
(A) 2 + 2 x 2 = 8 
(B) 12/2 = 7 
(C) 2³ = 9 
(D) 15 - 2² =12 

 

Questão 07  
 
Na sequência (2, 4, 7, 11, 16, 22...) qual número virá 
após o 22? 
 

(A) 23 
(B) 20 
(C) 29 
(D) 31 

 

Questão 08  
 
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao 
valor da expressão (4,5 - 1,5) x 2: 

 

(A) 0,5 
(B) 3,5 
(C) 5,5 
(D) 6 

 
 
 
 

Questão 06  
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Questão 09  
 
Assinale a opção CORRETA: 
 

(A) 12/2 = 8 - 3 
(B) 4 X 32 = 128 
(C) 0,7 + 0,8 - 0,4 = 1,1 
(D) 1,5 X 2 = 1/3 

 

Questão 10  
 
Márcia foi ao supermercado e comprou os seguintes 
itens: Uma lata de óleo no valor de R$ 2,80; um pacote 
de arroz no valor de R$ 9,00 e um pacote de feijão no 
valor de R$ 2,20. Quanto Márcia gastou no 
supermercado? 

 

(A) R$ 14,00 
(B) R$ 13,80 
(C) R$ 12,00 
(D) R$ 11,20  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

Questão 11  

Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade 
e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes 
e condicionantes– modos de viver, condições de 
trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, 
acesso a bens e serviços essenciais, é o objetivo da : 

 
(A) Política nacional da atenção a saúde. 
(B) Política nacional da atenção a media 

complexidade. 
(C) Política nacional da promoção à saúde. 
(D) Política nacional de saúde da criança. 

Questão 12  
 

Ao identificar um usuário com necessidade de 
assistência domiciliar na Atenção Básica, devem-se 
observar os seguintes critérios: 
 

(A) Ser morador da área de abrangência da Unidade 
Básica de Saúde e estar com a condição clínica 
comprometida e grau de perda funcional e 
dependência para a realização das atividades da 
vida diária. 
 

(B) Ser morador de qualquer município da região e 
estar com a condição clínica comprometida e grau 
de perda funcional e dependência para a 
realização das atividades da vida diária. 

 
(C) Ser morador da área de abrangência da Unidade 

Básica de Saúde e estar com a condição clínica 
normal e nenhum grau de perda funcional e 
dependência para a realização das atividades da 
vida diária. 

 
(D) Ser morador da área de abrangência da Regional 

de saúde e estar com a condição social 
comprometida e grau de perda funcional e 
dependência para a realização das atividades da 
vida diária. 

Questão 13  

Trabalhar com adscrição de famílias em base 
geográfica definida, a microárea; cadastrar todas as 
pessoas de sua microárea e manter os cadastros 
atualizados; orientar as famílias quanto à utilização 
dos serviços de saúde disponíveis e  realizar 
atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea , são algumas das atribuições do: 

 
(A) Enfermeiro. 
(B) Técnico de enfermagem. 
(C) Médico. 
(D) Agente comunitário de saúde. 

Questão 14  

Os principais fatores de risco para Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis são (DCNT) são, EXCETO:  

 

(A) Tabaco 
(B) A alimentação não saudável,  
(C) A atividade física, 
(D) O consumo nocivo de álcool 

Questão 15  

A família é a primeira e mais importante influência na 
vida das pessoas. É na família que adquirimos os 
valores, os usos e os costumes queirão formar nossa 
personalidade e bagagem emocional.Podemos chamar 
de família: 

 
(A) Um grupo de pessoas com vínculos afetivos, de 

consanguinidade e de convivência. 
 

(B) Um grupo de pessoas sem vínculos afetivos, de 
consanguinidade e de convivência. 

 
(C) Um grupo de pessoas de consanguinidade e 

características diferentes. 
 

(D) Um grupo de pessoas formados por 
obrigatoriamente por mãe, pai e filho. 

Questão 16  

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) em uma visita 
domiciliar a uma família que tem uma criança recém-
nascida (0 a 28 dias), deve  verificar: 

 
I. Os dados de identificação do nascimento por 

meio da caderneta da criança; e se já foi feito 
o teste do pezinho; 

 
II. Se já foram realizadas as vacinas – BCG, 

hepatite B; e se a criança já evacuou ou está 
evacuando regularmente; 

 
III. Os cuidados com o coto umbilical;  

 
IV. A presença de sinais comuns em recém-

nascidos (na pele, na cabeça, no tórax, no 
abdome e genitálias), regurgitação, soluços, 
espirros e fazer as orientações; 

V. Higiene do corpo, higiene da boca, presença 
de assaduras, frequência das trocas de 
fraldas; 
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Está(ão) CORRETA(S): 
 

(A) Somente a I e II 
(B) Somente a I,II, e III 
(C) I,II, III e IV 
(D) I,II,III,IV e V 

Questão 17  

Os bons hábitos alimentares e de higiene bucal na 
família irão interferir no comportamento das crianças. 
Por essa razão, o ACS deve orientar a família nos 
cuidados da higiene bucal, que são, EXCETO: 
 

(A) Orientar sobre a mudança de alguns hábitos 
alimentares, como a redução do uso do açúcar no 
leite, em sucos ou chás. 
 

(B) Orientar que a limpeza da cavidade bucal deve 
ser iniciada somente depois da erupção dos 
dentes. 

 
(C) Orientar que o creme dental com flúor só deverá 

ser utilizado quando a criança souber cuspir 
completamente o seu excesso. 

 
(D) Orientar que até que a criança adquira 

coordenação motora, o cuidado com sua higiene 
bucal deverá ser delegado aos seus pais ou 
responsáveis. 

Questão 18  

É uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, 
que se manifesta principalmente através de sinais e 
sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos 
nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e 
pés: 
 

(A) Diabetes 
(B) Hipertensão 
(C) Hanseníase 
(D) Malária 

Questão 19  

Sobre a vacinação de rotina da gestante é CORRETO 
afirmar: 
 

(A) A única vacinação de rotina das gestantes é 
contra o tétano, geralmente combinada com a 
vacinação contra difteria.  

 
(B) A única vacinação de rotina das gestantes é 

contra a febre amarela, geralmente combinada 
com a vacinação contra difteria. 

 
(C) A única vacinação de rotina das gestantes é 

contra o HPV, geralmente combinada com a 
vacinação contra difteria. 

 
(D) A única vacinação de rotina das gestantes é 

contra a tuberculose, geralmente combinada com 
a vacinação contra gripe. 
 

 

Questão 20  

Sobre o conceito de crescimento e desenvolvimento  
pode-se afirmar: 
 

(A) Crescimento é o amadurecimento das funções do 
corpo. É o que faz com que acriança aprenda a 
segurar objetos, relacionar sons e 
comportamentos, falar, andar, coordenar seus 
movimentos e ações, sentir, pensar e se 
relacionar com os outros e com o meio a sua 
volta. 
 

(B) Desenvolvimento é o aumento do corpo como um 
todo. A altura faz parte do crescimento que é a 
medida em centímetros, e o peso, em 
quilogramas. 
 

(C) Desenvolvimento é o amadurecimento das 
funções do corpo. É o que faz com que acriança 
aprenda a segurar objetos, relacionar sons e 
comportamentos, falar, andar, coordenar seus 
movimentos e ações, sentir, pensar e se 
relacionar com os outros e com o meio a sua 
volta. 

 
(D) Crescimento é o aumento do corpo como um 

todos em o amadurecimento das funções do 
corpo. 

Questão 21  

A vacinação é uma importante ação para diminuir 
doenças e mortes por doenças infecciosas. Em relação 
à vacinação, o ACS deve orientar para procurar a UBS 
as mães de crianças que: 
  

I. Não tiverem a marca (cicatriz) da vacina BCG 
no braço direito, após seis meses da 
aplicação da vacina; 
 

II. Não tiverem o registro da aplicação de 
qualquer uma das vacinas na Caderneta da 
Criança; 

 
III. Não apresentarem qualquer queixa após a 

aplicação da vacina; 
 

IV. Não compareceram no dia agendado pela 
UBS para a vacinação; 

 
V. Tiverem informações sobre aplicações de 

vacinas que não estejam registradas na 
Caderneta. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 

(A) Somente a I e  IV 
(B) Somente a I,II,IV e V 
(C) Somente a IV e V 
(D) Somente a II e III 
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Questão 22  

Se durante uma visita domiciliar o ACS constata ou é 
informado que há uma criança com diarreia, ele deve 
buscar saber, EXCETO: 

 

(A) A idade e se há quantos dias está com diarreia e 
o número de vezes ao dia de evacuação. 
 

(B) Se há presença de sangue nas fezes se e 
também está com febre, vômito e há quantos 
dias. 

 
(C)  Analisar o entorno do domicílio, se a família 

utiliza água tratada, se tem acesso a esgotamento 
sanitário e s e há outros casos. 

 
(D) Se o ambiente é  seguro e se apresenta  risco de 

acidentes. 

Questão 23  

O ACS deve identificar os adolescentes de sua área e 
planejar suas atividades considerando que é 
necessário orientá-los sobre: 
 

I. Esquema vacinal; Atividade física e saúde , 
hábitos saudáveis e  saúde bucal; 
 

II. Sexualidade: doenças sexualmente 
transmissíveis (DST), HIV/Aids, 
anticoncepção e gravidez; 

 
III. Uso de álcool e outras drogas; 

 
IV. Importância da educação; 

 
V. Violência e acidentes e riscos no trânsito. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 

(A) I e II 
(B) I,II,III e V 
(C) I,II,III,IV e V 
(D) Somente a II 

Questão 24  

Hipertensão arterial é quando a pressão que o sangue 
exerce nas paredes das artérias para se movimentar é 
muito forte, ficando acima dos valores considerados 
normais.A pessoa é considerada hipertensa quando 
sua pressão arterial estiver: 
 

(A) Maior ou igual a 150/100 mmHg, popularmente 
conhecida como 15 por 10. 
 

(B) Maior ou igual a 140/90 mmHg, popularmente 
conhecida como 14 por 9. 

 
(C) Maior ou igual a 140/100 mmHg, popularmente 

conhecida como 14 por 10. 
 

(D) Maior ou igual a 130/90 mmHg, popularmente 
conhecida como 13 por 9. 
 

 
 

Questão 25  

São fatores de risco para a doença Diabetes Mellitus: 

 
(A) Obesidade; história familiar; não praticar atividade 

física – sedentarismo; hipertensão arterial e 
colesterol e triglicerídeos elevados. 
 

(B) Obesidade; história familiar; praticar atividade 
física; hipertensão arterial e colesterol e 
triglicerídeos elevados. 
 

(C) Obesidade; pessoa idosa do sexo masculino; 
hipertensão arterial e colesterol e triglicerídeos. 

  
(D) História familiar; tabagismo e hipertensão arterial 

e colesterol e triglicerídeos elevados. 

Questão 26  

Existem vários sinais (aquilo que a pessoa vê) e 
sintomas (aquilo que a pessoa sente e manifesta) que 
levam as pessoas a suspeitarem que estejam com uma 
DST, alguns  sintomas das DST são: 
 

(A) Sintomas de DST: feridas nos órgãos genitais 
masculinos e femininos; corrimentos na mulher e 
no homem o “pinga-pinga”; verrugas. 
 

(B) Sintomas de DST: ardência ao urinar; coceira nos 
órgãos genitais; dor ou mal-estar nas relações 
sexuais. 

 
(C) Sintomas de DST : ardência ao urinar;feridas nos 

órgãos genitais masculinos e femininos. 
 

(D) Sintomas de DST: verrugas, corrimentos na 
mulher e no homem,ardência ao urinar. 

Questão 27  

A transmissão do HIV de uma  pessoa infectada para 
outra acontece  por meio de  líquidos produzidos pelo 
nosso corpo. Esses líquidos são: 

 
(A) Sangue; Suor; Líquido da vagina; Leite do peito 

da mãe infectada para o bebê. 
 

(B) Sangue; Suor; Leite do peito da mãe infectada 
para o bebê, fezes. 

 
(C) Esperma; Líquido da vagina; sangue; Leite dado 

para o bebê. 
 

(D) Sangue; Esperma; Líquido da vagina; Leite do 
peito da mãe infectada para o bebê. 

Questão 28  

Caso a mulher encontre alguma alteração durante o 
autoexame da mama, é importante orientá-la para 
procurar a Unidade Básica de Saúde/Saúde Família. As 
alterações são: 

(A) Caroços; mudança na pele (tipo casca de laranja); 
ferida ao redor do mamilo (bico do seio); secreção 
(líquido) que sai pelo mamilo. 
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(B) Mamas  rigorosamente iguais, mudança da  cor 
da pele, uso de contraceptivo de emergência. 

 
(C) Presença de caroços moles; ferida na pele ; uso 

de silicone. 
 

(D) Mudança brusca do tamanho dos seios, cirurgia 
de alteração do mamilo. 

Questão 29  

Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico de 
gravidez, melhor será o acompanhamento do 
desenvolvimento do bebê e das alterações que 
ocorrem no corpo da mulher.  Entre os sinais 
sugestivos de gravidez, estão, EXCETO: 
 

(A) Falta de menstruação. 
(B) Peitos doloridos e aumentados. 
(C) O não uso de método contraceptivo 
(D) Enjoos, tonturas e sonolência. 

Questão 30  

A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização 
da Atenção Básica no País, de acordo com os 
preceitos do Sistema Único de Saúde, são itens 
necessários à estratégia Saúde da Família, 
especificamente sobre o ACS: 
 

(A) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 
100% da população cadastrada, com um máximo 
de 750 pessoas por ACS e de 6 ACS por equipe 
de Saúde da Família, não ultrapassando o limite 
máximo recomendado de pessoas por equipe. 
 

(B) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 
100% da população cadastrada, com um máximo 
de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe 
de Saúde da Família, não ultrapassando o limite 
máximo recomendado de pessoas por equipe. 
 

(C) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 
100% da população cadastrada, com um máximo 
de 1000 pessoas por ACS e de 10 ACS por 
equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o 
limite máximo recomendado de pessoas por 
equipe. 
 

(D) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 
100% da população cadastrada, com um máximo 
de 300 pessoas por ACS e de 3 ACS por equipe 
de Saúde da Família, não ultrapassando o limite 
máximo recomendado de pessoas por equipe. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Iguaraçú 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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