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Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões 01 a 03. 

CULTURA E LIBERDADE 
 

Ser livre implica poder optar, racionalmente, entre duas 
coisas. É precisamente o caráter racional dessa opção que faz da 
cultura a base, por excelência, da liberdade. 

Com efeito, toda e qualquer escolha instintiva, 
inconsciente ou desavisada pode, inclusive, ser feliz ou correta; mas 
nunca será um gesto de liberdade na plenitude da palavra. 

É, pois, a cultura, entendida como posse o mais integral 
possível dos valores científicos, morais ou filosóficos, que nos 
possibilita julgá-los, elegê-los conscientemente, depô-los ou 
retificá-los. E isso é ser livre. 

Os sábios antigos que foram levados à prisão em nome 
de postulados que seus contemporâneos não admitiam, 
constituem, paradoxalmente, expressivo exemplo de homens livres. 
A prisão não os privou de sua eleição íntima e consciente; não os 
tornou, por conseguinte, menos livres. Certamente eles viram, em 
sua segregação social, não a perda da liberdade, mas o preço a 
pagar por tê-la exercido plenamente. 

No mundo atual em que opções políticas, religiosas, 
sociais e ideológicas as mais delicadas se nos impõem, a cultura já 
não é apenas um meio de chegar à liberdade, porém uma arma a 
utilizar na preservação da mesma. 

Cultuemo-nos, portanto. 
Pensar em liberdade, sem ter cultura, é como querer voar, 

tendo apenas condições para arrastar-se. 
(Édison Oliveira) 

 

01. É correto afirmar que, nesse texto, predominam: 
a) função referencial e gênero do tipo dissertativo. 
b) função conativa e gênero do tipo narrativo. 
c) função expressiva e gênero do tipo descritivo. 
d) função fática e gênero de conteúdo lírico. 

 
02. Assinale a opção em que os vocábulos destacados no texto 

correspondem à mesma regra de acentuação. 
a) locatário e já. 
b) excelência e sábios. 
c) científicos e contemporâneos. 
d) elegê-los e políticas. 

 

03. Sobre o vocábulo paradoxalmente, afirmamos que: 
1. possui 14 letras; 
2. possui 14 fonemas; 
3. possui 1 dífono; 
4. possui 1 dígrafo. 

a) Estão corretas as três primeiras afirmativas. 
b) Nenhuma das afirmativas está correta. 
c) Está correta apenas a primeira e a segunda afirmativa. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
04. Sobre adjetivos, assinale a alternativa a em que há o uso 

correto do grau comparativo de superioridade: 
a) A crise financeira atual é menos preocupante que a anterior. 
b) Vânia certamente é mais grande que Marta. 
c) O problema de Marta parecia mais complicado que o meu. 
d) Maria parece ser mais boa que Paulo. 

 
05. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da 

oração abaixo: 
 

“Os ________ estão sempre ______ para perigos 
______ em seu país. 

 

a) Escocezes – alertos – eminentes. 
b) Escoceses – alerta – iminentes. 
c) Escoceses – alertas – eminentes. 
d) Escocezes – alertos – iminentes. 

06. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do 
trecho: “O perdão e a vingança se opõem frontalmente: 
________ degrada os homens, ________ os eleva.” 
a) esta, aquele. 
b) essa, esse. 
c) esta, esse. 
d) aquela, este. 

 
 
 
07. Assinale a única assertiva que contém um raciocínio incoerente. 

a) Um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes e os 
ângulos internos não congruentes é chamado losango. 

b) O icoságono é um polígono que possui 20 lados. 
c) Todo paralelogramo que tem os 4 lados congruentes é um 

quadrado. 
d) O quadrado é ao mesmo tempo um losango e um retângulo. 

 
08. Sejam os conjuntos: A = { números primos menores que 15}, B 

= {números ímpares menores que 10} e C = { múltiplos positivos 
de 3}. Assinale a única assertiva correta: 
a) A – B = {9, 11, 13} 
b) A ∩ B = {1, 3, 5, 7} 
c) A ∩ C = {3, 15} 
d) B ᴜ C = {1, 3, 5, 6, 7, 9} 

 
09. Com 1 litro de combustível, um carro percorre 9500m. Quantos 

litros esse carro consumirá para percorrer 106,4km? 
a) 112 litros 
b) 1010,80 litros 
c) 11,2 litros 
d) 0,0112 litros 

 
10. Numa divisão exata, o quociente é 1. Portanto: 

a) O divisor é 1; 
b) O dividendo é 1; 
c) O dividendo é igual ao divisor; 
d) O divisor é o dobro do dividendo. 

 
11. Indique a sentença correta: 

a) O elemento neutro da multiplicação é o número 1. 
b) O elemento neutro da adição é o número 1. 
c) O elemento neutro da multiplicação é o número 0. 
d) O 1 é o elemento neutro da divisão. 

 
12. Paulo comprou uma TV de plasma e obteve um desconto de 

7,5% sobre o preço marcado na etiqueta. Sabendo que na 
etiqueta estava marcando o preço de R$ 2.500,00, determine o 
valor do desconto e o valor pago por Paulo, respectivamente: 
a) R$ 147,00; R$ 2.353,00 
b) R$ 197,50; R$ 2.302,50 
c) R$ 190,00; R$ 2.310,00 
d) R$ 187,50; R$ 2.312,50 

 
 
 

 
13. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 

de Saúde-SUS, seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de que 
forma? 
a) Universal e integral em nível hierarquizado; 
b) Regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade 

crescente; 
c) Complementar nas três esferas de governo; 
d) Articulada, quanto aos recursos técnicos e voltadas para a 

cobertura total das ações de saúde. 
 

14. Tendo como referencia a Lei 8080 “Art. 13, a articulação de 
políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, 
abrangerá, em especial, as seguintes atividades:” 

I. Alimentação e nutrição; 
II. Saneamento e meio ambiente; 
III. Recursos humanos;  
IV. Saúde do trabalhador;  
V. Ciência e tecnologia; 
VI. Vigilância Sanitária e farmacoepidemiologia. 

 
Responda corretamente.  
a) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas; 
b) Apenas a afirmativa II está errada; 
c) Todas as afirmativas estão corretas; 
d) Apenas as afirmativas II e VI estão erradas. 

 
 

PORTUGUÊS 

POLÍTICAS DE SAÚDE 

MATEMÁTICA 
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15. Os serviços de saúde, conforme a Lei 8080 são divididos por: 
a) Número de habitantes; 
b) Perfil epidemiológico; 
c) Níveis de Complexidade; 
d) Decisão político-administrativa. 

 
16. Analise as afirmativas sobre a Crise do INAMPS nos anos 80, e 

responda corretamente. 
 

I. A crise do petróleo que abateu a economia brasileira na 
segunda metade da década de 1970 e no início da década 
de 1980 trouxe também prejuízos financeiros - e políticos - 
para o INAMPS.  

II. A Previdência Social em 1985 era apontada como falida; 
III. A viabilidade da previdência social e de um sistema de 

saúde eficiente, era sustentada nos anos 80 pelo 
neoliberalismo.  

IV. Da abertura democrática à Nova República, o déficit 
previdenciário aumentava ano após ano.  

 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I; 
b) Apenas I e III; 
c) I,III e IV; 
d) I,II e IV. 

 
17. O Sistema Único de Saúde (SUS) é a denominação do sistema 

público de saúde brasileiro, considerado um dos maiores 
sistemas públicos de saúde do mundo.. 
Analise as afirmativas sobre o SUS e responda com (V) 
Verdadeiro e (F) Falso 
 

(  ) Foi instituído pela Constituição Federal de 1988, em 
seu artigo 196 como um “direito de todos” e “dever do 
Estado” e está regulado pela Lei nº. 8.080/1990, a qual 
operacionaliza o atendimento público da saúde. 

(  ) Antes do advento do SUS, a atuação do Ministério da 
Saúde se resumia às atividades de promoção de saúde 
e prevenção de doenças. 

(  ) O SUS existe em três níveis, também chamados de 
esferas, sendo a Municipal subordinada à Estadual e a 
Estadual, subordinada à Federal. 

(  ) Os municípios têm assumido papel cada vez mais 
importante na prestação e no gerenciamento dos 
serviços de saúde; as transferências passaram a ser 
"fundo-a-fundo", baseadas no número de 
atendimentos. 

 
A sequência correta é: 
a) V V F F  
b) F F F V  
c) V V V F  
d) F F V V   

 
18. Segundo o artigo 200 da Constituição Federal, compete ao 

SUS, exceto: 
a) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho; 
b) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 

científico e tecnológico; 
c) Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência 

de demanda municipal justifiquem uma rede regional de 
serviços, descentralizada, no âmbito do respectivo Estado; 

d) Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico. 
 

 
 
 
19. Quais os símbolos do Município de Girau do Ponciano? 

a) Bandeira, praças históricas e hinos. 
b) Hinos e Bandeira. 
c) Bandeira e Brasão Municipal. 
d) Brasão Municipal, monumentos históricos e hinos. 

 
 
 
 

20. Quando ocorreu o desmembramento oficial de Girau do 
Ponciano e a cidade de Traipu? 
a) 1º de janeiro de 1958. 
b) 1º de janeiro de 1959. 
c) 1º de março de 1958. 
d) 1º de março de 1959. 

 
21. Quem foi o primeiro prefeito eleito da cidade de Girau do 

Ponciano? 
a) Jair Rodrigues de Melo. 
b) João Pudencio Rodrigues. 
c) Aberlardo da Silva Ramos. 
d) Vicente Ramos da Silva. 

 
22. De acordo com a Lei Orgânica de Girau do Ponciano, compete 

ao Município a instituição de impostos, exceto sobre: 
a) Propriedade territorial urbana e rural 
b) Serviços de qualquer natureza 
c) Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos 
d) Contribuição de iluminação pública 

23. Qual prazo detém o Prefeito Municipal para enviar a prestação 
de contas do exercício findo? 
a) 30 dias 
b) 45 dias 
c) 60 dias 
d) 120 dias 

24. São personalidades que se destacaram na emancipação política 
de Girau do Ponciano, EXCETO: 
a) Luiz de Albuquerque Lima. 
b) Pedro Lima dos Santos. 
c) Manoel João Neto. 
d) Manoel Firmino de Oliveira. 

 
 
 
 
25. É uma doença infecciosa aguda e contagiosa caracterizada por 

forte diarreia, que leva a depleção de fluidos, cólicas e colapso. 
O enunciado conceitua qual das doenças abaixo?  
a) Difteria; 
b) Cólera; 
c) Botulismo; 
d) Criptosporidiase. 

 
26. O HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos 

Lentiviridae. Esses vírus compartilham algumas propriedades 
comuns: período de incubação prolongado antes do surgimento 
dos sintomas da doença, infecção das células do sangue e do 
sistema nervoso e supressão do sistema imune. 
Analise as afirmativas e responda quais são considerados 
modos de transmissão do vírus HIV. 

I. Transfusão de sangue contaminado; 
II. Transmissão pessoa/pessoa via fluidos corporais; 
III. Transmissão transplacentária. 
IV. Transmissão através de perdigotos:  
V. Transmissão através de agulhas e seringas contaminadas. 

Responda corretamente:  
a) Todas as afirmativas estão corretas; 
b) Apenas as afirmativas I, II e V, estão corretas; 
c) Apenas a afirmativa IV está errada. 
d) Apenas II e IV estão erradas. 
 

27. Sobre o aleitamento materno analise as afirmativas abaixo: 
I. O leite materno contém todas as proteínas, açúcar, 

gordura, vitaminas e água que o seu bebê necessita para 
ser saudável. Além disso, contém determinados elementos 
que o leite em pó não consegue incorporar, tais como 
anticorpos e glóbulos brancos. É por isso que o leite 
materno protege o bebê de certas doenças e infecções. 

II. O aleitamento materno protege as crianças de: alergias 
diarreia, pneumonias, bronquiolites, meningites. 

III. Amamentar promove o estabelecimento de uma ligação 
emocional, muito forte e precoce, entre a mãe e a criança, 
designada tecnicamente por vínculo afetivo. 

CONHECIMENTOS GERAIS - GIRAU DO PONCIANO  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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IV. Amamentar faz a mãe ganhar calorias e por isso ajuda a 
mulher a voltar, mais depressa, ao peso que tinha antes 
de engravidar. 

Responda corretamente:  
a) Todas as afirmativas estão corretas; 
b) Apenas a afirmativa I está incorreta; 
c) As afirmativas II e IV estão incorretas; 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 
28. Analise as afirmativas abaixo e responda corretamente. 

I. A população tem o direito e o dever de participar como 
indivíduo e como grupo no planejamento e na execução 
dos cuidados de saúde.  

II. Acompanhar famílias por meio de visitas domiciliares, 
Identificar áreas de risco e realizar mapeamento de sua 
área, são atribuições dos ACS.  

III. A Saúde da Família não é a estratégia prioritária para a 
organização da Atenção Básica, é apenas uma forma de 
estruturar o atendimento nas unidades de saúde. 

Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I; 
b) Apenas I e III; 
c) Apenas II;  
d) Apenas I e II. 

 
29. Analise as afirmativas sobre o Agente Comunitário de Saúde e 

responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso. 
(  ) Constitui um elo entre a comunidade e o sistema de 

saúde. 
(  ) Tem atribuição de verificar a pressão arterial por 

ocasião das visitas domiciliares. 
(  ) O cadastro das famílias deve ser atualizado a cada 

quatro anos. 
(  ) Utiliza os saberes populares em sua prática, não sendo  

necessário curso de capacitação específico para atuar. 
A sequência correta é: 
a) V V F F  
b) F F F V  
c) V F F F  
d) F F V V   

 
30. A Esquistossomose é uma parasitose grave transmitida pelo:  

a) Schistosoma obsignata; 
b) Schistosoma mansoni; 
c) Schistosoma trichiura ; 
d) Schistosoma campânula. 
 

31. Epidemiologicamente, a febre amarela é dividida em:  
a) Matutina e Vespertina; 
b) Diurna e Noturna; 
c) Urbana e Silvestre; 
d) Endêmica e Epidêmica. 

 
32. Como é realizada a profilaxia da poliomielite?  

a) Através da vacina BCG, em 2 doses por via subcutânea (ao 
nascer e aos 6 anos de idade); 

b) Através da vacina Sabin, em 3 doses por via intramuscular 
(aos 2, 4 e 6 meses de idade) e posteriores doses de reforço 
(campanhas).; 

c) Através da vacina Pólio, em 3 doses por via oral (aos 2, 4 e 
6 meses de idade); 

d) Através da vacina Sabin, em 3 doses por via oral (aos 2, 4 e 
6 meses de idade) e posteriores doses de reforço 
(campanhas). 
 

33. A vacina tríplice bacteriana (DTP) é indicada para prevenir, 
exceto:  
a) Difteria. 
b) Tétano. 
c) Coqueluche. 
d) Meningite. 
 
 
 
 
 
 
 

34. Analise as afirmativas e assinale a que considera incorreta: 
a) A dengue é transmitida ao homem através do mosquito 

Aedes aegypti; 
b) A participação das pessoas para eliminar os criadouros é 

fundamental para prevenir e controlar a dengue; 
c) O Agente Comunitário de Saúde não deve atuar no combate 

à dengue, pois esta atividade é exclusiva do Agente de 
Endemias; 

d) Vedação de caixas d’água é uma importante ação para o 
controle do vetor da dengue. 

 
35. Conceitue corretamente “Epidemia”.  

a) É o aumento do número de casos de uma determinada 
doença transmissível; 

b) É o surgimento de casos de uma determinada doença em 
uma área delimitada; 

c) É o aumento do número de casos de uma determinada 
doença transmissível que rompe os limites de um 
determinado país; 

d) Número de novos casos surgidos numa determinada 
população e num determinado intervalo de tempo. 

 
36. Em se tratando da hanseníase, marque a resposta incorreta: 

a) Doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção 
causada pelo Mycobacterium leprae.; 

b) O ser humano é reconhecido como a única fonte de 
infecção; 

c) Apresenta longo período de incubação; em média, de 2 a 7 
meses; 

d) Os pacientes multibacilares constituem o grupo contagiante, 
assim se mantendo como fonte de infecção, enquanto o 
tratamento específico não for iniciado. 

 
37. Marque a alternativa que indica CORRETAMENTE o sistema 

que foi criado especialmente para gerenciar os dados coletados 
pela Equipe de Saúde da Família. 
a) SIAB 
b) SISFAM 
c) SIESF 
d) SISPACS  

 
38. Acompanhar o peso mensal, o esquema de vacinas e realizar a 

busca ativa das crianças e gestantes de uma determinada 
micro-área é atribuição. 
a) Exclusiva do ACS,  
b) De qualquer membro da equipe. 
c) Prioritária do ACS. 
d) Prioritária do ACS, supervisionada pelo Médico e ou 

enfermeiro. 
 
39. O agente etiológico da Doença de Chagas é: 

a) Tripanossomas 
b) Bacilo de Koch 
c) Citomegalovírus 
d) Treponema pallidum. 

 
40. O ciclo do Aedes aegypti é composto por fases que estão 

descritas corretamente em qual dos itens abaixo?  
a) Ovo, Larva, e Cercária; 
b) Larva, Pupa e Cercária; 
c) Pupa, Cercária e Miracídeos; 
d) Ovo, Larva, Pupa e Adulto. 

 







