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1ª PARTE – CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

O sexto sentido das mulheres

Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. 
São espiãs. Espiãs de Deus, disfarçadas entre nós. Pare para refletir sobre o sexto sentido. Alguém duvida 
que ele exista?

E, como explicar que ela saiba exatamente qual mulher, entre as presentes, em uma reunião, seja 
aquela que dá em cima de você... Ou é a que você dá em cima? E, quando ela antecipa que alguém tem 
algo contra você, que alguém está ficando doente ou que você quer terminar o relacionamento? E, quando 
ela diz que vai fazer frio e manda você levar um casaco? Rio de Janeiro, 40ºC, você vai pegar um avião 
para São Paulo. Só meia-hora de vôo. Ela fala para você levar um casaco, porque "vai fazer frio". Você não 
leva. O que acontece? O avião fica preso no tráfego, em terra, por quase duas horas, depois que você já 
entrou, antes de decolar. O ar condicionado chega a pingar gelo de tanto frio que faz lá dentro!

O  sexto  sentido  não  faz  sentido!  É  a  comunicação  direta  com Deus!  Assim  é  muito  fácil...As 
mulheres  são  mães!  E  preparam,  literalmente,  gente  dentro  de  si.  Será  que  Deus  confiaria  tamanha 
responsabilidade a um reles mortal? E não satisfeitas em ensinar a vida, elas insistem em ensinar a vivê-la, 
de forma íntegra, oferecendo amor incondicional e disponibilidade integral.  Fala-se em "praga de mãe", 
"amor de mãe", "coração de mãe"... Tudo isso é meio mágico... Talvez ele tenha instalado o dispositivo 
"coração  de  mãe"  nos  "anjos  da  guarda"  de  seus  filhos  (que,  aliás,  foram  criados  à  sua  imagem  e 
semelhança).

As mulheres choram, vazam ou extravasam? Homens também choram, mas é um choro diferente. 
As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar, um não sei quê de fragilidade, um não 
sei quê de amor, um não sei quê de tempero divino, que tem um efeito devastador sobre os homens... É 
choro feminino; é choro de mulher... Já viram como as mulheres conversam com os olhos? Elas conseguem 
pedir uma à outra para mudar de assunto com apenas um olhar. Elas fazem um comentário sarcástico com 
outro  olhar.  E  apontam  uma  terceira  pessoa  com  outro  olhar.  Quantos  tipos  de  olhar  existem?  Elas 
conhecem todos... Parece que freqüentam escolas diferentes das que freqüentam os homens! E é com um 
desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!

O amor leva as mulheres para perto de Deus... já que ele é o próprio amor. Por isso, dizem "estar 
nas nuvens", quando apaixonadas. Com todo esse amor de mãe, esposa e amiga, elas ainda são mulheres 
a maior parte do tempo. Mas elas são anjos depois do sexo-amor. É nessa hora que elas se sentem o 
próprio amor encarnado e voltam a ser anjos. E levitam. Algumas até voam. Mas os homens não sabem 
disso. E nem poderiam... Porque são tomados por um encantamento que os faz dormir nessa hora.

Luis Fernando Sabino

01. Sobre o texto é correto afirmar:
a) Pode  ser  considerado  como  uma  crônica  comentário,  uma  vez  que  predomina  a  linguagem 

conotativa;
b) É uma crônica narrativa, pois apresenta personagens ficcionais;
c) É uma crônica filosófica em que se trabalha o texto como pretexto para uma análise da vida humana;
d) Pode ser considerado como uma crônica argumentativa, pois fundamenta a opinião do autor dentro 

de uma tensão dramática.
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02. São características da crônica, exceto:
a) Registra o circunstancial, o episódio, o efêmero;
b) Deve ser escrita numa linguagem leve, comunicativa, informativa;
c) Desenvolve-se através de períodos curtos e linguagem enxuta;
d) Apresenta tensão dramática em torno de personagens ficcionais.

03. Observe o fragmento:
“Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. São 
espiãs.”
Sobre os termos, em destaque, podemos afirmar:

I- Representam elementos coesivos na estrutura textual.
II- São, respectivamente: uma catáfora – elemento predissente; uma anáfora – elemento remessivo e uma 

elipse.
III- Representam: uma hiperônimo – termo substitutivo; um hipônimo – termo predissente; uma anáfora – 

termo predissente.

Estão corretas as assertivas:
a) I, II e III;
b) I e II, somente;
c) II e III, somente;
d) I e III, somente.

04. Veja o fragmento:
“E preparam, literalmente, gente dentro de si.”

O uso da vírgula justifica-se pela mesma regra em:
a) Ele não consegue, por exemplo, dirigir sozinho;
b) Comprou sapato, e meias, e bolsa;
c) O homem, que é mortal, retorna ao pó;
d) Creio, afirmou Antônio, que este é um caso perdido.

05. Em: “E é com um desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens.” Temos:
a) Oxímoro;
b) Eufemismo;
c) Hipálage;
d) Hipérbole.

06. Marque a alternativa em que o uso da colocação pronominal corresponda à norma culta.
a) Enquanto se espera o vôo, bebe-se algo;
b) Enquanto se espera o vôo, se bebe algo;
c) Enquanto espera-se o vôo, bebe-se algo;
d) Enquanto espera-se o vôo, se bebe algo.

07. A crônica de Fernando Sabino foi de encômios às mulheres. O termo em destaque, significa:
a) Elogios;
b) Críticas;
c) Comentários;
d) Sarcasmos.
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08. “E é desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!”
A alternativa em que a separação silábica está correta, é:

a) gra- tu- i- to;
b) ca- mio- nei- ro;
c) nu- clei- co;
d) i- tu- iu- ta- ba.

09. “As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar.” O termo em destaque é:
a) Pronome adjetivo indefinido;
b) Advérbio de intensidade;
c) Pronome relativo;
d) Pronome substantivo indefinido.

10. “Talvez ele tenha instalado o dispositivo “coração de mãe” (...) (foram criados à sua imagem e 
semelhança)”
O uso do acento grave está correto, exceto em:

a) Vendo à vista;
b) Usava bigode à Hitler;
c) O homem foi ferido à bala;
d) Ficaram à contemplar tamanha beleza.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. A direção da Singer resolveu premiar os funcionários que têm pelo menos 10 anos de empresa. 
O Sr.  Carlos trabalha no departamento pessoal.  O funcionário mais antigo do departamento 
pessoal tem 11 anos de empresa. Com base nisso, é CORRETO afirmar que:

a) o Sr. Carlos tem direito ao prêmio;
b) o Sr. Carlos pode ganhar o prêmio;
c) Há somente 1 funcionário no departamento pessoal com direito ao prêmio;
d) o Sr. Carlos não tem direito ao prêmio.

12. Na página 10 de um livro está escrita a seguinte afirmação:  A frase da página 11 é falsa. Na 
página 11, deste mesmo livro, está escrita a seguinte afirmação:  A frase da página 10 é falsa. 
Fazendo a análise das duas frases para verificar a veracidade das mesmas temos um caso de:

a) Paradoxo;
b) Contradição;
c) Silogismo;
d) Tautologia.

13. 2 está para 130, assim como 4 está para 646. Logo, 3 está para:
a) 93;
b) 131;
c) 43;
d) 63.
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14. Mamãe fez um bolo para o café da manhã, mas uma das crianças -  André,  João e Carlos – 
comeu todo o bolo. Indagados sobre quem comeu o bolo André disse: Eu não comi o bolo! João 
disse: Um de nós o comeu, mas não fui eu! Carlos disse: Pelo menos um deles, André ou João, 
estão dizendo a verdade. Como mamãe sabia que André e Carlos não estavam ambos dizendo a 
verdade, ela descobriu quem foi o comilão. Assim, o comilão foi:

a) Carlos;
b) João;
c) André;
d) André e João.

15. Sejam p e q duas proposições. Considere a seguinte tabela de valores lógicos:

p q p → q q → p (p → q)٨((~p) → (~q))

V V V V

V F F V

F V V F

F F V V

O preenchimento CORRETO da tabela, obedecendo a ordem de cima para baixo, é:
a) V, V, F, F;
b) V, F, F, V;
c) V, F, F, F;
d) V, F, V, F.

16. Três pessoas foram presas acusadas de espionagem. Uma delas sempre dizia a verdade, a outra 
sempre mentia e a outra era o espião. Segue abaixo a declaração de cada uma delas:

Pessoa 1: Eu sou o espião!
Pessoa 2: É verdade!          
Pessoa 3: Eu não sou o espião!

A partir dessas declarações podemos concluir que:
a) A pessoa 1 falou a verdade;
b) A pessoa 3 é o espião;
c) A pessoa 1 mentiu e a pessoa 2 não é o espião;
d) A pessoa 2 é o espião.
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2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

17. Restrição de atividades de pessoas ou animais sadios que se expuseram a um caso de doença 
transmissível durante o período de transmissibilidade ou contágio (como os contatos), a fim de 
evitar  a  transmissão  da  doença  durante  o  período  de  incubação  em  caso  de  ter  havido 
transmissão.
Esta definição epidemiológica, pode-se chamar:

a) Recaída;
b) Resistência; 
c) Transmissibilidade;
d) Quarentena.

18. Administração  de  uma  droga,  incluindo  antibióticos,  para  prevenir  uma  infecção  ou  a 
progressão de uma infecção com manifestações da doença. Esta descrição significa:

a) Quimioterapia; 
b) Quimioprofilaxia; 
c) Pródromos; 
d) Quimiotaxia.

19. A cessação de toda a transmissão da infecção pela extinção artificial da espécie do agente em 
questão, de forma a permitir a suspensão de qualquer medida de prevenção ou controle. Esta 
afirmação fala de:

a) Prevenção de uma doença;
b) Radicalização de uma doença;
c) Erradicação de uma patologia; 
d) Uma patologia emergente.

20. Uma ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo várias 
Nações. Dar-se o nome de:

a) Epidemia; 
b) Pandemia;
c) Endemia 
d) Epidemiologia

21. Ciclo hidrológico é o contínuo movimento da água em nosso planeta. Baseado nessa afirmação, 
responda: Onde existe a maior quantidade de água doce na terra?

a) Nos rios;
b) Na atmosfera;
c) Nas capas ou calotas polares; 
d) No subsolo. 

22. Quais  os  agentes  biológicos  que  poderão  ser  encontrados  nas  águas  contaminadas  e  são 
patogênicos?

a) Shiggella, Salmonella typhi, leptospira;
b) Vírus HIV, vírus das hepatites B e C;
c) Morbillivius, HPV e HIV;
d) Somente os vírus das Hepatites B e C.

URCA/CEV                                                                                   Concurso Público – Aplicação: 16/08/2009
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

5



Concurso Público do Município de Juazeiro do Norte - CE
23. De  um  modo  geral  o  lixo  é  constituído  de  substâncias  putrescíveis,  combustíveis  e 

incombustíveis.  Na ordem em que está escrito, podemos dizer que os lixos são:
a) Panos, metais e restos de comida.
b) Cadáveres de animais, plásticos e vidros.
c) Excrementos, cinzas e couros;
d) Cadáveres, vidros e couro.

24. A Peste bubônica é uma doença que é transmitida ao homem através da pulga do rato. Isto 
significa que se o rato adoecer e até morrer por causa dessa patologia as pulgas infectadas 
podem  transmitir  a  doença  para  pessoas.  Quando  muitos  casos  da  doença  surgem 
repentinamente  somente  na  população  murino,  a  epidemiologia  denomina  essa  forma  do 
aparecimento da doença de: 

a) Endemia;
b) Epidendro;
c) Pandemia; 
d) Epizzootia. 

25. A  Dengue  é  um  problema  sério  de  saúde  pública,  a  sua  eliminação  depende  muito  da 
participação  popular.  Mas  a  população  precisa  ter  conhecimento  das  ações  de  controle, 
realizadas pelos órgãos públicos para combater a doença. Diante dessa afirmação, concluímos 
que:

a) O Ultra Baixo Volume – UBV, “carro fumacê” é uma forma de trabalho realizado para eliminar somente 
as larvas do mosquito Aedes aegypti.

b) O “fumacê” é usado para eliminar os ovos e as larvas de mosquitos para evitar a Dengue.
c) O objetivo do “fumacê” é eliminar o mosquito  Aedes aegypti  adulto (alado) com objetivo de evitar a 

circulação do vírus causador da Dengue. 
d) O objetivo do “fumacê” é eliminar o ovo, a larva e a pupa do mosquito Aedes aegypti.

26. Qual dessas afirmações está totalmente correta:
a) Doença de Chaga, Leishmanioses, Varíola e Tracoma são patologias endêmicas em nossa região;
b) Hanseníase, Tuberculose, Esquistossomose e Doença de Chaga são patologias endêmicas em nossa 

região; 
c) Tuberculose,  Hanseníase,  Doença de Chaga e Esquistossomose, não são doenças endêmicas em 

nossa região.
d) Doença de Chaga,  Hanseníase,  Tuberculose e Gripe Aviária,  são patologias endêmicas em nossa 

região.

27. Qual a Lei específica que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde – SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde?

a) Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990; 
b) Lei nº 9836 de 23 de setembro de 1999;
c) Lei nº 8.689 de 27 de julho de 1993;
d) Lei nº 8.142 de dezembro de 1990.

28. A lei Orgânica da Saúde no seu Capítulo II fala sobre os Princípios e Diretrizes do SUS que entre 
eles estão: 
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1. Integralidade;
2. Universalidade;
3. Igualdade da assistência a saúde;
4. Divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo o usuário. 

Podemos afirmar que:
a) Somente os itens 1, 2 e 3, estão corretos;
b) Somente os itens 2 e 3, estão coretos;
c) Os itens 1, 2, 3 e 4, estão corretos; 
d) Estão corretos os itens 2, 3, e 4.

29. O  Conselho  de  Saúde  é  um  órgão  colegiado  composto  por  representantes  do  Governo, 
Prestadores de serviço, Profissionais de saúde e Usuários: Podemos assegurar que:

a) O Conselho de Saúde é um colegiado permanente e deliberativo; 
b) O Conselho de Saúde é um colegiado deliberativo, mas não é permanente;
c) O Conselho de Saúde é permanente, mas não é deliberativo;
d) O Conselho de Saúde é um colegiado, mas nem é permanente e nem deliberativo.

30. Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 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. 
Lei nº 8.080/90 Esta citação, refere-se:

a) Vigilância Sanitária;
b) Vigilância epidemiológica; 
c) Vigilância de pessoa;
d) Vigilância no trabalho.

31. No momento, os Conselhos de Saúde e vários profissionais da área, autoridades vêm lutando 
para que o Governo Federal coloque em prática a Emenda Constitucional nº 29. A que se refere 
essa emenda? 

a) A descentralização das ações de saúde;
b) Regionalização dos serviços de Saúde;
c) Aos montantes mínimos dos orçamentos, Municipais, Estaduais e da União para serem aplicados nos 

SUS; 
d) A Integralidade dos serviços e assistência de saúde.

32. No Brasil aconteceu várias Conferências de Saúde e em todas elas existe um tema que serve 
para  mobilizar  a  população  criando  um  imaginário  coletivo.  Na  ultima,  a  13ª  Conferência 
Nacional de Saúde o tema, foi:

a) “Saúde um Direito de todos e Dever de Estado, a Saúde que Temos e SUS que Queremos”.
b) “Saúde e Qualidade de Vida: Políticas de Estado e Desenvolvimento”
c) “Efetivando o SUS, Acesso e Humanização na Atenção à Saúde com Controle Social”
d) “Saúde como Direito de todos e Dever de Estado”.

33. Dentro dos procedimentos do SUS existem a Atenção Básica, a Atenção Secundária e Atenção 
Terciária. Qual dessa atenção é considerada como porta de entrada preferencial do SUS? 

a) A Atenção Secundária e Terciária;
b) Somente a atenção Terciária;
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c) Somente a Atenção Secundária 
d) A Atenção Básica.

34. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três 
esferas  de  gestão;  União,  Estados  e  Municípios,  é  um compromisso  dos  gestores  do  SUS 
entorno  de  prioridades  que  apresentam  impacto  sobre  a  situação  de  saúde  da  população 
brasileira. Podemos afirmar que entre as muitas prioridades do Pacto pela Saúde, estão:

a) A Saúde do idoso, Controle do colo do útero e da mama e da Participação e Controle Social; 
b) A Saúde do idoso, Controle do colo do útero e da mama; mas não está o da Participação e Controle 

Social; 
c) O Controle do colo do útero e da mama; Participação e Controle Social, mas não está a Saúde do 

Idoso;
d) A Saúde do Idoso, Participação e Controle Social,  mas não está o Controle do colo do útero e da 

mama.

35. A AIDS/SIDA - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é uma patologia que preocupa muito os 
profissionais de saúde, por ser uma doença causada pelo vírus HIV e que ainda é incurável. 
Sobre essa doença, podemos assegurar:

a) A AIDS é  uma doença  contagiosa  e  pode ser  adquirida  através  de  abraços  e  beijos  de pessoas 
contaminadas pelo vírus HIV;

b) É uma doença contagiosa, mas não se transmite através de beijos e abraços, mas sim, através do ar 
contaminado;

c) É uma doença transmissível e pode ser adquirida, também por picada do mosquito cúlex;
d) AIDS é uma doença transmissível.  Mas não é transmitida através de picada de mosquito e nem por 

contatos como beijos, abraços, e, ou através do ar. 

36. São doenças provocadas por bactérias. Qual destas afirmações está totalmente correta?
a) Hanseníase, tuberculose, tétano e dengue;
b) Raiva, dengue, tuberculose e difteria;
c) Hanseníase, tuberculose, leptospirose e difteria; 
d) AIDS, sífilis e gonorréia.

37. A  doença  de  Chaga  ainda  hoje  é  um grande  problema de  saúde  pública.  É  uma patologia 
causada por um protozoário e tem o triatomíneo (conhecido como barbeiro) como o principal 
transmissor.  Muitas pessoas morrem anualmente por causa dessa endemia.  Essa patologia, 
também pode ser transmitida através de:

a) Transfusão de sangue contaminado pelo protozoário e por transmissão congênita; 
b) Do espirro ou tosse de pessoas contaminadas;
c) Contatos com pessoas doentes;
d) Beijos e abraços de pessoas acometidas pela doença. 

38. As Doenças Sexualmente transmissíveis (DST), é motivo de preocupação das autoridades em 
saúde  pública,  principalmente  com  os  adolescentes.  Entre  as  doenças  sexualmente 
transmissíveis, estão:

a) Sífilis, Gonorréia e Clamídia; 
b) Raiva, rubéola e sarampo; 
c) Difteria, bócio e malária.
d) Tracoma, herpes Zoster e leptospirose.
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39. Hanseníase  é  uma  enfermidade  que  ainda  causa  discriminação  em  nosso  meio.  É  preciso 

intensificar as ações educativas para acabar com esse comportamento estigmatizante. Qual das 
afirmações abaixo, está correta:

a) A hanseníase é uma doença que não tem cura;
b) É uma doença que não é contagiosa e é causada pelo bacilo de Hansen;
c) Tem cura e é causada pelo o bacilo de Hansen; 
d) Tem cura e causada pelo bacilo Mikcobactéria.

40. O gato e outros felinos têm uma importância muito grande em sua disseminação, o homem pode 
adquirir  em  locais  contaminados  onde  os  gatos  defecam  ou  por  ingestão  de  alimentos 
contaminados e, pode haver transmissão congênita levando a criança a ter sérios problemas de 
saúde que entre eles citamos: a microcefalia e macrocefalia (cabeça anormalmente grande ou 
pequena). É uma doença provocada por protozoário.
Que nome se dá a essa patologia? 

a) Malária; 
b) Ciclosporíase; 
c) Toxoplasmose; 
d) Leishmaniose.

41. O conjunto de relacionamentos que a fauna, flora, microorganismo e o ambiente, compostos 
pelos elementos solo, água e atmosfera mantém entre si. Esta citação refere-se a(o): 

a) Efeito estufa;
b) Ecossistema; 
c) Camada de ozônio;
d) Ambiência.

42. A  Esquistossomose  é  uma  enfermidade  provocada  por  um  verme  e  causa  uma  série  de 
complicações no organismo do paciente podendo inclusive levar a óbito. Em seu ciclo evolutivo 
a  doença  necessita  de  um  hospedeiro  intermediário,  aqui  no  Brasil  os  seus  hospedeiros 
intermediários, são:

a) Os felinos; 
b) Os pássaros;
c) Os répteis;
d) Os caramujos. 

43. A raiva humana é uma moléstia que tem como agente etiológico:
a) O cão raivoso;
b) O vírus da raiva humana; 
c) Qualquer animal raivoso;
d) O protozoário da raiva humana.

44. O termo: “letalidade”, muito usado na epidemiologia, significa:
a) A Legalidade é o reconhecimento da doença do funcionário; 
b) Entende - se como o maior ou menor poder que tem uma doença em provocar a morte de uma pessoa; 
c) Entende-se como uma lentidão no processo de cura de uma moléstia;
d) Significa a precisão do diagnóstico.
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45. Uma doença conhecida popularmente com o nome de “ferida brava” que acontece muito nas 

localidades  serranas,  o  nome  científico  dessa  enfermidade  é  leishmaniose  tegumentar 
Americana,  ela  é  transmitida  pela  picada  de  um  mosquito.  Qual  o  nome  desse  mosquito 
transmissor?

a) Aedes aegypti;
b) Anopheles;
c) Flebótomo; 
d) Cúlex.

46. Como  se  chama  a  capacidade  de  resistir  à  doença  independente  de  anticorpos  ou  reação 
específica dos tecidos. Resulta de fatores intrínsecos do hospedeiro anatômicos ou fisiológico; 
pode  ser  genética  ou  adquirida,  permanente  ou  temporária.  Tem  caráter  específico.  Essa 
definição significa: 

a) Suscetibilidade;
b) Imunidade;
c) Infectividade; 
d) Resistência natural. 
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