PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 002/2019

C A D E RN O D E P R O VA S
CADERNO

2
PROVAS:

CARGO:
•

AGENTE COMUNITÁRIO DE SÚADE

•

LÍNGUA PORTUGUESA

•

MATEMÁTICA

•

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

INSTRUÇÕES:

1. Este caderno de provas contém um total de 25 (vinte e cinco) questões objetivas,
sendo 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática e 10 de Conhecimentos Específicos.
Confira-o.
2. As provas terão duração de, no mínimo, 50 (cinquenta) minutos e, no máximo, 2
(duas) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito
oficial (Folha de Resposta Definitiva).
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de resposta
definitiva, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha Definitiva de Respostas por erro do
candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de respostas
definitiva, devidamente preenchidos e assinados.
6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 50 (cinquenta)
minutos do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança e sigilo.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma
poderá ser destacada.
8. As questões e o gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão divulgados no
endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Funilândia, www.funilandia.mg.gov.br,
no 1º (primeiro) dias útil subsequente à realização da prova.

BOA SORTE!!!

Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

LINGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1
(Enem - 2013) Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos
A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no
aumento da silhueta dos jovens. “Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito”,
observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
(SBEM), no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e
no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão.
Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como
marca da nova geração: a preguiça. “Cem por cento das meninas que participam do Programa não
praticavam nenhum esporte”, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento
emocional das voluntárias.
Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de
gordura. “E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer,
endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica.
Mas, se há cinco anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as
doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. “Os adolescentes já estão sofrendo com
hipertensão e diabete”, exemplifica Claudia.
DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: http://saude.abril.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado).

Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as
informações apresentadas no texto indicam que:
(A) falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem
fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescents.
(B) a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com um maior
consumo de alimentos ricos em proteínas contribuíram para o aumento da obesidade entre os
adolescentes.
(C) a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população
adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio
metabólico.
(D) a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de
alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes.

QUESTÃO 2
Assinale a alternativa onde as palavras são obrigatoriamente acentuadas:
(A) Critica - Sofa
(B) Violencia - Reporter
(C) Enfase – Vivencia
(D)1.Especifica – Lamentavel

QUESTÃO 3
Marque a alternativa que indica a flexão incorreta do gênero feminino dos substantivos:
(A)
(B)
(C)
(D)

duquesa – atriz – maestrina.
consulina – imperadora – cônega.
consulesa – imperatriz – profetisa
heroína – poetisa – embaixadora.

QUESTÃO 4
(UFS) Identifique a alternativa que completa corretamente a frase:
"Ele confirmou que nos ouvirá com prazer, mesmo que ___ problemas que ___ considerados ___ ."
(A)
(B)
(C)
(D)

surja, sejam, incontornáveis
surja, seja, incontornável
surja, sejam, incontornável
surjam, sejam, incontornáveis

QUESTÃO 5
(METTA- 2012 - Pref. Pocinhos/PB) Sobre a importância da água para todos os seres vivos, julgue
os itens a seguir em V ou F:
I.

Nos últimos anos mudanças no clima têm gerado alterações no regime de chuvas e na
umidade relativa do ar, o que tem afetado a qualidade de vida das populações e
levado a escassez de água. ( )

II.

É necessário cessar o despejo de esgotos não tratados nos corpos d’água como uma
forma de conservação. ( )

III.

Cerca de 14% de toda a água doce do mundo se encontra no Brasil. ( )

Marque a alternativa que corresponde a sequência acima:

(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as alternativas são falsas
Apenas II e III são verdadeiras
Todas as alternativas são verdadeiras
Apenas a I e III são falsas

QUESTÃO 6
Aplique o uso da Crase e assinale a alternativa correta diante da lacuna na frase abaixo:
______ altura, percebeu-se imune _______infecções, e pôs-se _____consolar ____enferma.
(A)
(B)
(C)
(D)

Àquela – às – a – a
Aquela – as – à – a
Aquela – às – à – a
Àquela – as – a - à

QUESTÃO 7
De acordo com as regras que regem o plural dos substantivos compostos, assinale a alternativa
cuja sequência esteja incorreta:
(A)
(B)
(C)
(D)

fidalgos – girassóis - mandachuvas.
beija-flores – alto-falantes – pontapés.
furtas-cores – beijas-flor – cidade – satélites
elementos-chaves – licenças-prêmio – girassóis.

QUESTÃO 8
Marque a alternativa onde a palavra está escrita incorretamente de acordo com o Novo Acordo
Ortográfico:
(A)
(B)
(C)
(D)

Infra-estrutura
Hotéis
Ideia
Argui

QUESTÃO 9
(https://www.enemvirtual.com.br ) Identifique a alternativa em que um dos vocábulos, segundo o
Acordo Ortográfico, recebeu indevidamente acento gráfico:
(A)
(B)
(C)
(D)

céu – réu – véu;
chapéu – ilhéu – incréu;
anéis – fiéis – réis;
mói – herói – jóia;

QUESTÃO 10
(IFSP) Conversar pressupõe um diálogo produtivo entre as pessoas. Significa dizer que conversar
é um processo cooperativo entre interlocutores.
Leia o texto abaixo, que representa uma conversa.

No trecho “a gente pode ter conversas literárias”, substituindo-se o sujeito por outro de primeira
pessoa do plural, no tempo pretérito perfeito, o resultado é o seguinte
(A)
(B)
(C)
(D)

podemos ter conversas literárias
podíamos ter conversas literárias
poderíamos ter conversas literárias
pudemos ter conversas literárias

MATEMATICA
QUESTÃO 11
Considerando que a altura do triângulo menor na figura abaixo é igual a 5 m. Qual a altura (h) do
triângulo maior?

Figura Fora de Escala.

(A) 2,5 m
(B) 7,5 m
(C) 10 m
(D)1.12 m

QUESTÃO 12
Em um certo final de semana, Teseu viajou de automóvel com sua família e fez o percurso entre
as cidades de Uberlândia e Caldas Novas em 3 horas, viajando a uma velocidade média de 60
Km/h. Na volta ele retornou um pouco mais apressado e fez este mesmo percurso em 2 horas.
Portanto, a velocidade, ao retornar, foi de:
(A) 40 km/h
(B) 70 km/h
(C) 90km/h
(D)1.120 km/h

QUESTÃO 13
O valor da expressão numérica a seguir, será igual a:
(- 5 )

²+[(-1)8

- (-3)

³:(+9)–(+2)5]

-4

²=

(A) -19
(B) -9
(C) 25
(D)1. 26
QUESTÃO 14
Um pavimento tem a forma retangular e suas dimensões são 8,5 m e 6 m. Quantos pisos retangulares de
30 cm por 17 cm são necessários para revestir totalmente esse pavimento?
(A) 111 pisos
(B) 220 pisos
(C) 500 pisos
(D)1.1.000 pisos

QUESTÃO 15

(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D)1.9

CONHECIMENTO ESPECIFICO

QUESTÃO 16
Segundo a Constituição Brasileira de 1988, o Planejamento Familiar deve estar pautado no princípio
da paternidade responsável e no direito de livre escolha dos indivíduos e/ou casais, sendo
necessária uma atuação dos profissionais de saúde de forma a democratizar o acesso aos meios de
anticoncepção nos serviços. Em relação a este assunto, analise as afirmativas abaixo, identificandoas com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas:
I. ( ) As atividades educativas devem ser desenvolvidas com o objetivo de oferecer à clientela os
conhecimentos necessários para a escolha e posterior utilização do método anticoncepcional mais
adequado, assim como propiciar o questionamento e reflexão sobre os temas relacionados com a
prática da anticoncepção, inclusive a sexualidade.
II. ( ) O aconselhamento é entendido como um processo de escuta ativa grupal. Pressupõe a
capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre os interlocutores e as políticas
específicas relacionadas ao Planejamento Familiar.
III. ( ) As atividades clínicas devem ser realizadas levando-se em conta que todo e qualquer contato
que a mulher venha a ter com os serviços de saúde deve ser utilizado em benefício da promoção,
proteção e recuperação da sua saúde.
IV. ( ) As atividades do Planejamento Familiar devem ser desenvolvidas de forma integrada, tendose sempre em vista que toda visita ao serviço de saúde constitui-se numa oportunidade para a prática
de ações educativas que não devem se restringir apenas às atividades referentes à anticoncepção,
no enfoque da dupla proteção, mas sim abranger todos os aspectos da saúde integral da mulher.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
II e III.
I, III e IV.
IV.

QUESTÃO 17
A vacina Tríplice Viral serve para prevenir:
(A) Tuberculose Miliar e Meníngea
(B) Hepatite B, Coqueluche e Caxumba
(C) Difteria, Tétano e Coqueluche
(D) Sarampo, Caxumba e Rubéola

QUESTÃO 18
Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
A _______ é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora
possa acometer outros órgãos e sistemas. O principal sintoma é a tosse na forma seca ou produtiva,
emagrecimento e febre no período vespertino.
(A) Difteria.
(B) Febre do Mayaro.
(C) Rubéola.
(D) Tuberculose.

QUESTÃO 19
A ESF - Estratégia de Saúde da Família prevê a utilização da assistência domiciliar à saúde, em
especial, a visita domiciliar, como forma de instrumentalizar os profissionais para sua inserção e
conhecimento da realidade de vida da população. Sobre a visita domiciliar, são verdadeiras as
afirmativas, EXCETO:
(A) A assistência domiciliar à saúde vem transpor as práticas institucionalizadas da saúde.
(B) Ao adentrar esse espaço, o profissional insere-se de forma a desenvolver suas ações e interações
com a família.
(C) Ao visitar uma família, o profissional deve considerar somente os problemas apresentados pelo
paciente, sem observar os fatores sociais do entorno.
(D) Trata-se de um trabalho multiprofissional, pois não é só o agente que visita.

QUESTÃO 20
De acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), o Brasil registrou
crescimento de 12% no número de mortes por diabetes entre 2010 e 2016. Foram 54.877 mortes
em 2010 para 61.398 no ano de 2016. O Diabetes é classificado como uma doença:
(A) Zoonose.
(B) Crônica não transmissível.
(C) Infecto-contagiosa.
(D) Aguda e transmissível.

QUESTÃO 21
Analise os dois princípios do Sistema Único de Saúde apresentados abaixo:
I- É entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde
entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for
tomada, mais chance haverá de acerto.
II- É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão.
Os dois princípios apresentados acima são denominados, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Equidade e Participação da comunidade.
Hierarquização e Integralidade.
Descentralização e Universalidade.
Regionalização e Resolubilidade.

QUESTÃO 22
O Agente Comunitário de Saúde realizou uma ação educativa em uma comunidade que estava
apresentando inúmeros casos de diarreia e enfatizou a necessidade de realizar a lavagem das mãos
após o uso do banheiro e a lavagem de alimentos crus antes de sua ingestão. Estas medidas podem
prevenir a ocorrência da seguinte doença:
(A) Amebíase.
(B) Hanseníase.
(C) Escabiose.
(D) Donovanose.

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa correta. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde (SUS):
I - Vigilância sanitária; vigilância epidemiológica; assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica;
II - A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
III – A não formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros
insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
IV - O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
V - O incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico.
(A) apenas a afirmativa III é falsa
(B) afirmativas I e III são verdadeiras.
(C) afirmativas II e IV são falsas.
(D) afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.

QUESTÃO 24
A equipe de saúde deve explicar a uma mãe que amamenta que o leite materno quando exclusivo é
suficiente para suprir todos os nutrientes que o bebê precisa dele apenas até:
(A) 3 meses de vida
(B) 6 meses de vida
(C) 10 meses de vida
(D) 1 ano de vida

QUESTÃO 25
Entende-se por Atenção Básica à Saúde:
(A) Um conjunto de ações estabelecidas no último nível de atenção dos sistemas de saúde,
direcionadas à promoção de doenças, prevenção de drogas, tratamento e reabilitação.
(B) Um conjunto de ações estabelecidas no segundo nível de atenção dos sistemas de ensino,
direcionadas à promoção da alfabetização, prevenção de fracassos, treinamento e habilitação.
(C) Um conjunto de ações estabelecidas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde,

direcionadas à promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação.
(D) Ações estabelecidas em nível internacional de atenção dos sistemas de saúde, direcionadas à
promoção da qualidade de vida, prevenção de acidentes de trabalho, treinamento e habilitação.
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