PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA/MG
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2018
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
LÍNGUA PORTUGUESA

10 (questões)

01. Qual das palavras abaixo apresenta uma ”C”
mudo legítimo:
a)
b)
c)
d)

Rectar.
Cacto.
Insecto.
Dejecto.

02. “Eles partirão hoje; nós, amanhã.”
Na frase acima a vírgula indica:
a)
b)
c)
d)

Apostrofe do verbo “partir”.
Remissão do verbo “partir”.
Elipse do verbo “partir”.
Imprecisão do verbo “partir”.

03. Sobre a semântica, analise:
I- É estudo sincrônico ou diacrônico da
significação como parte dos sistemas das línguas
naturais;
II- Num sistema linguístico, é o componente
do sentido das palavras e da interpretação das
sentenças e dos enunciados.

Em vez de “Bem frequentemente”
E afirma que “Nunca mais vai lá”
Se não vai lá apenas duas vezes.
Na minha já não curta vida
Só encontro extremados, exaltados
Que falam em “maravilha”,
Ou “o sujeito mais louco que conheço”
E coisas desse tope e preço.
Procuro em vão,
Mas se um dia encontrar esse colosso
Que fala com exatidão
Corto o pescoço.
(Millôr Fernandes)

As duas próximas questões devem levar
consideração o texto do poema acima:

em

07. O poema acima expressa:
a) Uma ironia sobre o linguajar comum que
tende ao exagero das expressões definitivas.
b) Uma critica contundente às pessoas que pensam
“pequeno” e não alçam voos mais longos em
suas vidas.
c) Uma reflexão a cerca do cinismo humano.
d) Um elogio à imaginação e criatividade do
brasileiro expressa pelo nosso idioma.

Dos itens acima:

08. O exagero, de que fala o poema, é muito usado
no sentido figurado e recebe o nome de:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Ambos estão corretos.
Ambos estão incorretos.

04. Não é um sinônimo de Degredar:
a)
b)
c)
d)

Expatriar.
Desterrar.
Banir.
Degradar.

05. “Acolá” e “Defronte” são:
a)
b)
c)
d)

Preposições de estado.
Interjeições de lugar.
Advérbios de lugar.
Adjetivos de localização.

06. Não corresponde a sinônimos:
a)
b)
c)
d)

Cúpido – Desejoso.
Deferir – Atender.
Docente – Discente.
Diferir – Divergir.

Poeminha cansado dos exageros do mundo
Toda gente exagera
E diz: “Um milhão de vezes”

Hipérbole.
Metáfora.
Metonímia.
Pleonasmo.

09. Em qual das
corretamente escrita:
a) O patremônio
erdeiros.
b) O patrimônio
herdeiros.
c) O patrimônio
erdeiros.
d) O patremônio
herdeiros.

alternativas

a

frase

está

do burguês foi dilapidado pelos
do burguês foi dilapidado pelos
do burguêz foi delapidado pelos
do burguêz foi delapidado pelos

10. Assinale a alternativa em que pelo menos uma
das palavras deveria ter sido escrita com X e não com
CH:
a)
b)
c)
d)

Bochecha – Chuchu.
Chumaço – Ficha.
Piche – Cochicho.
Enchugar – Ameicha.

MATEMÁTICA
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11. Considere a seguinte situação hipotética: a taxa
de juro de um banco para aplicações é de 7,5% ao
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mês. Uma pessoa aplicará R$ 5.200,00 por um
período de 1 ano e 2 meses. Com base nisso, é
correto afirmar que o montante obtido nessa
aplicação será de:

16. É um dos objetivos do Pacto pela Saúde do SUS,
implantar o processo de monitoramento e avaliação
da Atenção Básica nas três esferas de governo, com
vistas à qualificação da gestão:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

R$ 7.890,00
R$ 8.999,50
R$ 10.660,00
R$ 12.430,00

12. Um lote retangular possui medidas de 0,05
quilômetros de largura por 4000 centímetros de
comprimento. Com base nisso, é correto afirmar que
a área do lote, em metros quadrados, é igual a:
a)
b)
c)
d)

600 m²
1200 m²
1500 m²
2000 m²

13. Dada a função 𝑓(𝑥 ) = 2𝑥 + 4, é correto afirmar
que quando 𝑦 = 0, 𝑥 é igual a:
a)
b)
c)
d)

Quantidade
Calça
Blusa
Saia

2
3
1

Valor
Unitário
R$ 89,90
R$ 45,50
R$ 52,90

Sabendo que 20% do valor total Camila passou no
cartão de crédito e que para pagar o restante do valor
ela entregou ao caixa seis notas de cinquenta reais, é
correto afirmar que o troco recebido por Camila foi de:
R$ 1,25
R$ 2,50
R$ 4,64
R$ 6,93

15. A base de uma caixa de sapato mede 15 cm de
largura por 30 cm de comprimento. Com base nisso,
é correto afirmar que o perímetro da base de tal caixa
é igual a:
a)
b)
c)
d)

17. Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades
sociais e territoriais e promover a equidade,
ampliando a visão nacional dos problemas, associada
à capacidade de diagnóstico e decisão locorregional,
que possibilite os meios adequados para a redução
das desigualdades no acesso às ações e serviços de
saúde existentes no país, são objetivos da:
a)
b)
c)
d)

Universalidade.
Integralidade.
Equidade.
Regionalização.

18. Denomina-se vigilância sanitária o conjunto de
ações capaz de:

-2
-1
2
4

14. Camila foi a uma loja de roupa e comprou alguns
itens, conforme demonstrado na tabela abaixo.

a)
b)
c)
d)

Descentralizada.
Participativa.
Especificada.
Profissional.

30 cm
90 cm
120 cm
450 cm

SAÚDE PÚBLICA

a) Formular e executar a política de sangue e
hemoderivados.
b) Eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.
c) Realizar fiscalizações e avaliações ambientais.
d) Formular e fiscalizar a inspeção de alimentos,
água e bebidas de consumo humano e animal.
19. A divulgação de informações quanto ao potencial
dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário
é uma diretriz da Lei n° 8080/90 orgânica de saúde
que pode ser descrita como:
a)
b)
c)
d)

Atribuição do SUS.
Conceito do SUS.
Princípio do SUS.
Unidade gestora do SUS.

20. São atribuições de todas as esferas
governamentais frente à Atenção Básica, divulgar as
informações e os resultados alcançados pelas
equipes que atuam na Atenção Básica, estimulando a
utilização dos dados para o:
a) Planejamento das ações.
b) Cuidado na Rede de Atenção à Saúde.
c) Provimento de estratégias e fixação
profissionais.
d) Desenvolvimento do trabalhador.
ESPECÍFICAS
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de

10 (questões)

21. O Registro Civil de Nascimento é gratuito, mesmo
quando feito após o prazo legal, que é de 15 (quinze)
dias. Esse prazo se amplia para até três meses nos
lugares com mais de:
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a) 5 (cinco) quilômetros de distância da sede do
cartório.
b) 10 (dez) quilômetros de distância da sede do
cartório.
c) 30 (trinta) quilômetros de distância da sede do
cartório.
d) 50 (cinquenta) quilômetros de distância da sede
do cartório.
22. Para crianças recém-nascidas (0 a 28 dias), o
Agente Comunitário de Saúde (ACS) deverá verificar
se já foram aplicadas as vacinas:
a)
b)
c)
d)

Pentavalente e BCG.
Hepatite B e Meningocócica.
BCG e Hepatite B.
Rotavírus e Influenza.

23. A “moleira” é também uma característica do
recém-nascido, não devendo ser motivo de
preocupação. Ela nada mais é que uma região mais
mole na parte:
a)
b)
c)
d)

Superior da cabeça.
Abaixo da orelha.
Acima do umbigo.
Das costas.

24. Também conhecido como exame do reflexo
vermelho, ele pode detectar diversos problemas de
saúde, sendo o mais importante deles a catarata
congênita. Trata-se do:
a)
b)
c)
d)

Teste do pezinho.
Teste da orelhinha.
Teste do narizinho.
Teste do olhinho.

25. O Programa Bolsa-Família define que as famílias
beneficiárias devem cumprir algumas ações na área
da saúde e educação, situações essas denominadas
de:
a)
b)
c)
d)

Vulnerabilidades.
Condicionalidades.
Sociabilidades.
Enquadramentos.

26. Em casos de diarreias em idosos e crianças, o
ACS deve orientar o aumento do consumo de líquidos
disponíveis no domicílio preferencialmente leite
materno (em menores de dois anos) e soro de
reidratação oral (SRO). Na falta destes, o ACS deverá
orientar a aumentar o consumo dos seguintes,
exceto:
a)
b)
c)
d)

Água de coco.
Soro caseiro.
Chás.
Refrigerantes.

27. Todo adolescente com suspeita de doença
sexualmente transmissível - DST que apresente os
sinais ou queixas deve ser orientado a procurar a
Unidade Básica de Saúde - UBS para um exame
clínico. A orientação mais importante que os ACS
devem oferecer a essa população é:
a) Só realizar atividade sexual com consentimento
médico.
b) Procurar a unidade básica de saúde toda vez que
realizar atividade sexual.
c) Utilizar preservativos em toda relação sexual e
orientar sobre o fornecimento gratuito nas
UBS.
d) Realizar o exame de Papanicolau antes de iniciar
atividades sexuais acompanhada de seu parceiro.
28. Caracteriza-se como um modo de agir que dá
atenção a todos que procuram os serviços de saúde,
não só ouvindo suas necessidades, mas percebendo
aquilo que muitas vezes não é dito e procurando
resolutividade para cada casa individualmente. Tratase do:
a)
b)
c)
d)

Acolhimento.
Aconselhamento.
Atendimento.
Direcionamento.

29. Sobre o mapeamento da área de atuação do
ACS, considere os itens a seguir:
I- Trabalhar com mapas é uma forma de
retratar e aumentar conhecimentos sobre a sua
comunidade de atuação;
II- O mapa é um desenho que representa no
papel o que existe naquela localidade: ruas, casas,
escolas, serviços de saúde, pontes, córregos e outras
coisas importantes;
III- O mapa deve ser uma ferramenta
indispensável para o trabalho do ACS. É o desenho
de toda sua área/território de atuação.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

30. O enfoque educativo é um dos elementos
fundamentais na qualidade da atenção prestada em
saúde. Educar é um processo de construção:
a)
b)
c)
d)

Preciso.
Amplo e complexo.
Permanente.
Decisório.
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