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Como entender o sucesso de Michel Teló 

 

O Brasil e o mundo estão dançando ao som de 

um cantor paranaense de 30 anos, chamado Michel 

Teló. Seu maior sucesso, a canção “Ai, se eu te pego 

(assim você me mata)”, foi visto mais de 80 milhões de 

vezes no YouTube e se tornou a música brasileira mais 

acessada na história do site. No final do ano passado, 

era o sétimo vídeo musical mais visto do planeta – e 

estava subindo. A faixa lidera as vendas no iTunes, a 

loja musical da Apple, no Brasil, na Espanha, em 

Portugal, Itália, Suécia, Chile e Argentina. A última vez 

que o mundo viveu uma febre desse tipo foi nos anos 

1990, com a dança da “Macarena”. 

Quem é, afinal, Michel Teló? E por que ele faz 

tanto sucesso? No final do ano passado, o repórter 

Humberto Maia Junior acompanhou Teló em uma 

maratona de shows, gravações, programas de TV, 

videogames e até numa pescaria. “Ele concilia carisma, 

humildade e a capacidade de falar com públicos de 

todos os tipos”, diz Humberto. Sua música é uma 

síntese de ritmos brasileiros, como o vanerão do Rio 

Grande do Sul, o forró nordestino, o batidão sertanejo, 

com uma levada característica do pop-rock. Essa 

receita consegue trazer para brasileiros de todas as 

classes os mesmos valores culturais. “Ele conquista de 

porteiros e manobristas a patricinhas e intelectuais”, diz 

Humberto. Teló é hoje a maior expressão cultural da 

ascensão da nova classe média no Brasil. 

Os saudosistas costumam dizer que, desde os 

tempos da Bossa Nova e da MPB dos anos 1970, a 

música brasileira adquiriu ares provincianos e 

popularescos, sem conseguir penetrar nos públicos 

mais exigentes e no mercado internacional. Pois o caso 

de Teló revela que nossa identidade cultural tem 

valores básicos, capazes de conquistar o mundo e de 

desmentir os preconceitos que possamos ter a respeito 

de nós mesmos. 

 

Fonte: Revista Época, edição 711, de 02/01/2012, pg 08. 

 
 
 
 
 

 

 

Segundo a leitura do texto, podemos afirmar 

corretamente que: 

a) O vídeo musical de Michel Teló é o mais visto do 

planeta. 

b) “Ai, se eu te pego (assim você me mata)” é a 

sétima música brasileira mais acessada na 

história do site YouTube. 

c) O texto afirma que o mundo nunca antes viveu 

uma febre musical desse tipo. 

d) O cantor paranaense é hoje a maior expressão 

cultural da ascensão da nova classe média 

brasileira. 

e) Sua música deriva direta e exclusivamente do 

vanerão do Rio Grande do Sul e do forró 

nordestino. 

 

 

 

A partir da leitura dos dois trechos do texto:  

(1)“Ele conquista de porteiros e manobristas a 

patricinhas e intelectuais”, e 

(2) “a maior expressão cultural da ascensão da nova 

classe média no Brasil”. 

Podemos afirmar corretamente que: 

a) Apesar de ser expressão cultural da nova classe 

média, Michel Teló alcança público de todas as 

classes sociais. 

b) Apesar de ser expressão cultural de todas as 

classes sociais, Michel Teló alcança 

especialmente a nova classe média. 

c) Pelo fato de ser expressão cultural da nova 

classe média, Michel Teló alcança público de 

todas as classes sociais. 

d) Pelo fato de ser a maior expressão cultural de 

todas as classes sociais, Michel Teló alcança a 

nova classe média. 

e) Porteiros e manobristas alcançam a nova classe 

média com a música de Michel Teló. 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 
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Segundo o texto, qual é a resposta mais correta 

acerca da “receita” que faz Michel Teló conseguir 

“trazer para brasileiros de todas as classes os 

mesmos valores culturais”? 

 

a) Uma maratona de shows, gravações, 

programas de TV, videogames e até pescaria. 

b) O fato de que ele “concilia carisma, humildade e 

a capacidade de falar com públicos de todos os 

tipos”, além de sua música ser “uma síntese de 

ritmos brasileiros, como o vanerão do Rio 

Grande do Sul, o forró nordestino, o batidão 

sertanejo, com uma levada característica do 

pop-rock”. 

c) O fato de que ele “concilia carisma, humildade e 

a capacidade de falar com públicos de todos os 

tipos” com o fato de fazer “uma maratona de 

shows, gravações, programas de TV, 

videogames e até pescaria”. 

d) O fato de que “sua música é uma síntese de 

ritmos brasileiros, como o vanerão do Rio 

Grande do Sul, o forró nordestino, o batidão 

sertanejo, com uma levada característica do 

pop-rock” e o artista fazer “uma maratona de 

shows, gravações, programas de TV, 

videogames e até pescaria”. 

e) O fato de ser, hoje, a maior expressão cultural 

da ascensão da nova classe média no Brasil. 

 

 

 

Qual das afirmativas abaixo está errada de acordo 

com a leitura do texto? 

 

a) Alguns costumam dizer que, desde os tempos 

da Bossa Nova e da MPB dos anos 1970, a 

música brasileira adquiriu ares provincianos e 

popularescos. 

b) Teló ainda não conseguiu penetrar nos públicos 

mais exigentes e no mercado internacional.  

c) O fenômeno Michel Teló revela que nossa 

identidade cultural tem valores básicos, capazes 

de conquistar o mundo e de desmentir os 

preconceitos que possamos ter a respeito de 

nós mesmos. 

d) A música de Michel Teló é sucesso de vendas 

não apenas no Brasil, mas também na Espanha, 

em Portugal, Itália, Suécia, Chile e Argentina.  

e) A última vez que o mundo viveu uma febre 

desse tipo foi nos anos 1990. 

 
 

 
 

A palavra “países” leva acento porque: 

a) É proparoxítona. 

b) É paroxítona com hiato. 

c) O “i” tônico forma hiato com a vogal 

antecedente. 

d) Apresenta ditongo aberto. 

e) É paroxítona terminada em “s”. 

 

 

 
Qual dessas palavras está corretamente escrita? 

a) Expontânea 

b) Limpesa 

c) Usina 

d) Mixto 

e) Presado 

 
 

 

 

Qual a palavra que possui dois dígrafos? 

a) Fechar 

b) Sombra 

c) Ninharia 

d) Correndo 

e) Pêssego 
 

 
 

Qual conjunto de palavras abaixo não representa 

uma correta flexão do substantivo quanto ao 

número? 

a) nível – níveis 

b) tabelião – tabeliães 

c) o tórax – os tórax 

d) barril  - barris 

e) cidadão – cidadães 

 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA -PI                                                                         CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

Instituto Machado de Assis – IMA                  3 

 

 

 

Assinale a alternativa sem erro de pontuação: 

a) Eu, realmente preciso chegar lá. 

b) Carla, prima, de Lourdes, está aí. 

c) Como você está Júnior? 

d) Se, permitirem chegarei. 

e) Os garotos, admirados, riam muito. 

 

\ 
 

Com a entrada em vigor das modificações trazidas 

pela Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa, o 

alfabeto passou a ter: 
 

a) 22 letras 

b) 23 letras 

c) 24 letras 

d) 25 letras 

e) 26 letras. 

 
 
 
 
 

 

 
Em 2011, a população mundial atingiu o marco de 

quantos habitantes? 

a) 5 bilhões 

b) 6 bilhões 

c) 9 bilhões 

d) 7 bilhões 

e) 4 bilhões 

 

 

"Coleta seletiva de lixo" consiste em: 

a) depositar lixo em aterros sanitários longe da 

cidade. 

b) coletar lixo separadamente, de acordo com o 

tipo de material, a fim de destiná-lo à reciclagem. 

c) coletar lixo em horários preestabelecidos com o 

uso caminhões apropriados. 

d) coletar lixo armazenado em sacos plásticos, a 

fim de evitar o odor e a proliferação de insetos 

nocivos à saúde. 

e) coletar lixo para separar os materiais cortantes, 

a fim de evitar que os garis se machuquem. 

 

 

Segundo o Censo do IBGE de 2010, podemos 

afirmar corretamente sobre a população brasileira: 

 

a) A maioria dos idosos no Brasil não recebe 

aposentadoria. 

b) Tendo em vista a elevada taxa de natalidade e a 

precária situação da saúde pública no País, a 

população idosa está diminuindo em termos 

percentuais. 

c) Com o reconhecimento dos direitos da união 

estável equipados aos do casamento, a taxa de 

nupcidade legal vem caindo vertiginosamente. 

d) A expectativa de vida do homem cresceu e 

superou a do sexo feminino nos últimos 5 (cinco) 

anos. 

e) A taxa de natalidade vem diminuindo a cada 

ano, assim como a taxa de mortalidade infantil. 

 

 

 

Famoso terrorista, líder e fundador da Al-Qaeda, a 

qual são atribuídos vários atentados contra alvos 

civis e militares dos Estados Unidos e seus aliados, 

dentre eles os ataques de 11 de setembro de 2001. 

Deste então, ele passou a ser o maior alvo da 

Guerra ao Terrorismo e considerado um dos dez 

foragidos mais procurados pela FBI, até ser morto, 

em maio de 2011, durante uma operação militar 

americana. 

 

De acordo com o texto acima, a que personalidade 

histórica se faz referência? 

 

a) Saddam Hussein. 

b) Muammar Kadafi 

c) Osama Bin Laden 

d) Barack Obama 

e) Abu Nidal 

 

 

 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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Notícia do Portal G1, Coluna Tecnologia e Games, 

de 23/08/2011:  

 

“Brasil deve vender 17 milhões de conversores para 

TV digital em 2011. Estimativa é do Fórum do 

Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. Sinal da 

TV digital já chegou para 480 municípios, disse 

entidade”. 

 

Sobre a TV Digital, assinale a única alternativa que 

mostra uma afirmação falsa: 

 

a) Não há sinal de TV Digital no Estado do Piauí 

até a presente data, fato que deve mudar com a 

ocorrência de grandes eventos como os Jogos 

Olímpicos no Brasil e a Copa do Mundo de 

2014. 

b) Em 2011, 85% das 12,5 milhões de TVs 

produzidas no Brasil já vêm com conversor para 

recepção de sinal de TV Digital embutido. 

c) A TV Digital no Brasil chegou às 20h48min do 

dia 2 de dezembro de 2007, com 

pronunciamento do Presidente da República.  

d) O sinal analógico, antiga forma de transmissão 

que tem sido paulatinamente substituída pelo 

sinal digital, tem previsão de ser desligado em 

junho de 2016. 

e) A transmissão de áudio e vídeo da TV Digital 

permite uma maior qualidade de imagem e som, 

se comparada aos parâmetros do sinal 

analógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Município de Nazária compõe a Bacia Hidrográfica 

do Rio Parnaíba. Qual riacho nazariense é tributário 

desse rio? 

a) Sumaré. 

b) Gurguéia. 

c) Pirapora. 

d) Longá. 

e) Mearim. 

 

 

 

Quais as principais atividades econômicas do 

Município de Nazária? 

a) Extrativista e serviços. 

b) Agricultura e piscicultura. 

c) Ceramista e agricultura. 

d) Comércio e pecuária. 

e) Financeira e serviços. 

 

 

 

Sobre o Município de Nazária, julgue os itens 

seguintes: 

I. O município de Nazária está situado ao sul da 

capital Teresina; 

II. A vegetação é marcada pelo predomínio de 

buritizeiros; seus frutos são transformados em doces 

típicos que fomentam a economia local; 

III. Não é banhado por rio perene, razão por que 

sofre com desabastecimento de água; 

IV. Possui uma população aproximada de 8 (oito) mil 

habitantes. 

 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I, II e IV estão corretos. 

c) Apenas I, III e IV estão corretos. 

d) Apenas I e IV estão corretos. 

e) Apenas III e IV estão corretos. 

QUESTÃO 15 CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas a 

seguir: 

I. Segundo o IBGE, o Piauí é 3º (terceiro) maior 

produtor de grãos do Nordeste, perdendo apenas 

para Bahia e Maranhão; 

II. A segunda cidade mais populosa do Estado é 

Floriano, com mais de 140 (cento e quarenta) mil 

habitantes; 

III. É o estado mais pobre da federação, pois possui, 

em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto 

(PIB); 

IV. Possui uma população predominantemente 

parda. 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I e III estão corretos. 

c) Apenas II e III estão incorretos. 

d) Apenas I e II estão corretos. 

e) Todos estão incorretos. 

 

 

Quais importantes tipos de vegetação são 

encontrados no Município de Nazária? 

a) Floresta Equatorial e Caatinga. 

b) Cerrado e Savana. 

c) Mata de Cocais e Cerrado. 

d) Pantanal e Caatinga. 

e) Floresta Tropical e Chapada. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sobre a dengue e suas principais medidas a serem 

adotadas, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Atenção médica do paciente: o atendimento dos 

pacientes doentes deve ser deslocado para as 

unidades básicas, onde deverão ter a oferta de 

pelo ou menos duas consultas, uma inicial e 

outra 48 ou 72 dias após. 

b) Qualidade na assistência: verificar se os casos 

estão sendo atendidos em unidades de saúde 

com capacidade para prestar atendimento 

adequado e oportuno. 

c) Proteção individual para evitar circulação viral: é 

recomendável que a residência do paciente 

possua telas em suas portas e janelas. Sendo 

necessário seu inteiro isolamento, pois a doença 

se transmite de pessoa para pessoa. 

d) Confirmação diagnóstica: Dependendo da 

situação epidemiológica, será necessária a 

coleta material para diagnóstico laboratorial. 

e) Investigação: envolve uma sequência de ações 

diferenciadas, de acordo com a situação 

epidemiológica do município. 

 

 

A leptospirose é uma doença infecciosa febril de 

início abrupto, cujo aspecto pode variar desde um 

processo inaparente até formas graves. Sobre esta 

doença, assinale a alternativa que NÃO condiz com 

as medidas necessárias para sua profilaxia: 

a) Atenção médica do paciente: hospitalização 

imediata dos em todos os casos, graves ou 

leves, visando evitar complicações e diminuir a 

letalidade, por se tratar de doença 

extremamente perigosa.  

b) Qualidade na assistência: os casos deverão ser 

atendidos em unidade de saúde com capacidade 

para prestar atendimento adequado e oportuno. 

c) Proteção individual: a transmissão de pessoas 

para pessoa é rara e sem importância 

epidemiológica. Em geral, adotam-se medidas 

de precaução universal no manejo dos casos 

suspeitos ou confirmados. 

d) Confirmação diagnóstica: Coletar material para 

diagnóstico laboratorial específico de todos os 

casos suspeitos, sempre que possível. 

e) Investigação: A investigação epidemiológica de 

cada caso suspeito e/ou confirmado deverá ser 

realizada no preenchimento específico da ficha 

de investigação, visando determinar a forma e 

local provável de infecção, o que irá orientar a 

adoção de medidas adequadas de controle. 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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A esquistossomose mansônica é uma doença 

infecciosa parasitária, causada por um trematódeo 

(Squistosoma mansoni) que vive na corrente 

sanguínea do hospedeiro definitivo, cuja evolução 

clínica pode variar desde formas assintomáticas até 

extremamente graves. Sobre essa doença, assinale 

a alternativa INCORRETA sobre as medidas 

necessária a sua profilaxia: 

a) Atenção médica do paciente: tratamento 

ambulatorial e acompanhamento de cura. A 

internação é indicada para casos mais graves. 

b) Qualidade na assistência: verificar se os casos 

com confirmação laboratorial foram investigados, 

tratados e acompanhados; e se foram orientadas 

e adotadas medidas de educação em saúde e 

proteção ambiental. 

c) Proteção individual: tratamento de todas as 

pessoas infectadas ou reinfectadas positivas 

para S. mansoni ao exame laboratorial. 

d) Proteção da população: busca ativa periódica, 

sistemática e prolongada de casos, investigação 

e exames dos contatos para a detecção das 

fontes de infecção. 

e) Investigação: A investigação epidemiológica de 

casos suspeitos não deverá ser, 

necessariamente, feita em todos os casos 

notificados. Basta fazer por amostragem, o que 

já é suficiente para fazer a devida classificação 

em autóctone, importado ou indeterminado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à apresentação e distribuição das 

informações obrigatórias na rotulagem de alimentos 

embalados, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O tamanho dos caracteres, exceto a indicação 

do conteúdo líquido, não pode ser inferior a 

1mm. 

b) Devem figurar no painel principal de venda do 

alimento, sua qualidade, pureza ou mistura, 

quando regulamentada e a quantidade nominal 

do conteúdo líquido. 

c) Painel principal é a parte do rótulo onde se 

apresenta, de forma mais relevante, a 

denominação da venda e a marca e os 

desenhos informativos, caso existam. 

d) Painel secundário é a parte do painel principal, 

contíguo ao painel frontal, onde deverão estar 

dispostas as informações de natureza 

obrigatória. 

e) As informações do painel principal, 

anteriormente descritas, devem se apresentar 

em sua forma mais relevante em conjunto com 

desenho, se houver, e em contraste de cores 

que assegure sua correta visibilidade. 

 

 

Sobre Leites e Derivados, julgue os itens e marque a 

alternativa CORRETA: 

I- Entende-se por leite em pó o produto obtido pela 

desidratação do leite integral, desnatado ou 

parcialmente desnatado, mediante processo 

tecnológico adequado. 

II- Leite Condensado ou leite condensado com 

açúcar é o produto resultante da desidratação em 

condições próprias do leite, adicionado de açúcar. 

III- O queijo é o produto fresco ou maturado que se 

obtém por separação parcial do soro do leite ou leite 

reconstituído (integral, parcial ou totalmente 

desnatado) ou de soros lácteos coagulados pela 

ação física do coalho, de enzimas e de bactérias 

específicas, de ácidos orgânicos, isolados ou 

combinados, todos de qualidade apta para uso 

alimentar, com ou sem agregação de substâncias 

alimentícias, especiarias e/ou condimentos, aditivos 

especificamente indicados, substâncias 

aromatizantes e matérias corantes. 

IV- Creme de leite é o produto lácteo relativamente 

rico em gordura retirado do leite por procedimento 

tecnológico adequado, que se apresenta na forma 

de uma emulsão de gordura e água. Pode passar 

por processo de pasteurização, esterilização ou 

ultra-alta temperatura. 

a) Nenhuma das alternativas está correta. 

b) Apenas uma das alternativas está correta. 

c) Duas alternativas estão corretas. 

d) Três alternativas estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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Acerca da fiscalização de alimentos por análise 

microscópica, assinale a alternativa INCORRETA no 

que se refere aos métodos macroanáliticos e 

microanalíticos: 

 

a) O alimento deve ser examinado para detectar a 

presença de infestação por insetos, através da 

presença do inseto vivo ou morto, de babas, 

escavações ou dejeções desses insetos. 

b) Em relação aos métodos macroanalíticos, deve 

ser analisado a contaminação por roedor, 

visualizando seus excrementos, urina e roedura. 

c) Deve ser examinada a contaminação das 

partículas rígidas, quando se trata de métodos 

macroanalíticos. 

d) Os métodos microanalíticos, geralmente, são 

mais baratos e não têm limitações, possuem 

marchas analíticas longas, muito embora 

requeiram equipamentos mais especializados. 

e) Os procedimentos macro-emcroanalíticos 

tendem a se completar e juntos dão uma melhor 

avaliação das avarias encontradas no produto. 

 

 

 

Sobre a atuação do agente comunitário de saúde, 

julgue os itens e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I- O Agente Comunitário de Saúde tem como 

atribuição o  exercício de atividades de prevenção de 

doenças e promoção da saúde, mediante ações 

domiciliares ou comunitárias, individuais ou 

coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 

diretrizes do SUS, sob supervisão do gestor 

municipal, distrital, estadual ou federal. 

II- É considerada atividade do Agente Comunitário 

de Saúde, na sua área de atuação: a utilização de 

instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-

cultural da comunidade. 

III- O exercício das atividades de Agente 

Comunitário de Saúde, nos termos desta Lei, dar-se-

á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de 

Saúde - SUS, na execução das atividades de 

responsabilidade dos entes federados, sem vínculo 

direto entre os referidos Agentes e órgão ou 

entidade da administração direta, autárquica ou 

fundacional. 

IV- A contratação de Agentes Comunitários de 

Saúde deverá ser precedida de processo seletivo 

público de provas ou de títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade de suas atribuições e 

requisitos específicos para o exercício das 

atividades. 

a) V, V, V, V 

b) V, V, V, F 

c) V, V, F, F 

d) V, F, F, F 

e) F, F, F, F 

 

 

 

São consideradas atividades do Agente Comunitário 

de Saúde, na sua área de atuação, EXCETO: 

 

a) A promoção de ações de educação para a saúde 

individual e coletiva. 

b) O registro, para fins exclusivos organizacionais 

de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e 

outros agravos à saúde; 

c) O estímulo à participação da comunidade nas 

políticas públicas voltadas para a área da saúde; 

d) A realização de visitas domiciliares periódicas 

para monitoramento de situações de risco à 

família. 

e) A participação em ações que fortaleçam os elos 

entre o setor saúde e outras políticas que 

promovam a qualidade de vida. 

 

 

 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

 

QUESTÃO 28 
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A administração pública somente poderá rescindir 

unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de 

Saúde, de acordo com o regime jurídico de trabalho 

adotado, na ocorrência algumas hipóteses. Assinale 

a assertiva que NÃO condiz com esses casos: 

 

a) Prática de falta leve, dentre as enumeradas no 

art. 482 da Consolidação das Leis Trabalhistas.  

b) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou 

funções públicas; 

c) Necessidade de redução de quadro de pessoal, 

por excesso de despesa, nos termos da Lei 

n
o
 9.801, de 14 de junho de 1999. 

d) Insuficiência de desempenho, apurada em 

procedimento no qual se assegurem pelo menos 

um recurso hierárquico dotado de efeito 

suspensivo, que será apreciado em trinta dias. 

e) O prévio conhecimento dos padrões mínimos 

exigidos para a continuidade da relação de 

emprego, obrigatoriamente estabelecidos de 

acordo com as peculiaridades das atividades 

exercidas. 

 

 

Sobre os Programas de saúde pública, julgue os 

itens e assinale a assertiva CORRETA: 

 

a) O Programa Aqui tem farmácia popular é o 

programa do Ministério da Saúde criado para 

ampliar o acesso da população aos 

medicamentos essenciais. Ele está estruturado 

em duas linhas de atuação. A primeira funciona 

por meio de parceria do ministério com estados 

e municípios para a construção física de uma 

rede própria de estabelecimentos, onde são 

vendidos todos os medicamentos que fazem 

parte do elenco do programa. A outra linha de 

atuação é realizada por parcerias do ministério 

com a rede privada de farmácias e drogarias. 

Neste caso, o elenco de medicamentos não é 

reduzido. 

b) Prestar socorro à população em casos de 

urgência é a finalidade do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, 

do Ministério da Saúde. O SAMU realiza 

atendimento em qualquer lugar: residências, 

locais de trabalho ou vias públicas. O socorro é 

feito após chamada para o telefone 192. A 

ligação é paga e deve ser feita da localidade que 

estiver necessitando do socorro. 

 

c) O Programa, denominado Banco de leite para 

seu bebê, criado em 1998 pelo Ministério da 

Saúde, tem como objetivo promover a expansão 

quantitativa e qualitativa dos bancos de leite no 

Brasil, mediante integração e construção de 

parcerias entre órgãos federais, iniciativa privada 

e sociedade.  

 

d) A dengue é um dos principais problemas de 

saúde pública no mundo, especialmente em 

países tropicais como o Brasil, onde as 

condições do meio ambiente, aliadas a 

características urbanas, favorecem o 

desenvolvimento e a proliferação do mosquito 

transmissor. De dois em dois anos, o Ministério 

da Saúde realiza campanha nacional de 

combate à doença. Esse programa se chama 

Programa Estadual de Combate à Dengue. 

 

e) O objetivo do Programa Saúde da Família é 

atuar na promoção e manutenção da saúde das 

pessoas, bem como na prevenção de doenças, 

alterando, assim, o modelo de saúde 

centrado em hospitais. Cada equipe de 

profissionais é responsável pelo 

acompanhamento de um número definido de 

famílias, localizadas em uma área geográfica 

específica. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1999/9801.htm
http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1999/9801.htm
http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1999/9801.htm
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Trata-se de um programa que está presente em 

diversas ações do Ministério da Saúde e busca 

melhorar as condições da saúde bucal dos 

brasileiros de todas as idades. Nos anos 90, o Brasil 

avançou muito na prevenção e no controle da cárie 

em crianças, contudo, a situação de adolescentes, 

adultos e idosos ficou entre as piores do mundo. 

Lançado em 2004, esse programa tem a 

denominação de: 

 

a) Brasil com dentes. 

b) País sorriso. 

c) Brasil Sorridente. 

d) Saúde nos dentes. 

e) Saúde Bucal no Brasil. 

 

 

 

Acerca da fiscalização sanitária, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) Incumbe à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, respeitada a legislação em vigor, 

regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e 

serviços que envolvam risco à saúde pública. 

b) Consideram-se bens e produtos submetidos ao 

controle e fiscalização sanitária pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária: saneantes 

destinados à higienização, desinfecção ou 

desinfestação em ambientes domiciliares, 

hospitalares e coletivos. 

c) Consideram-se serviços submetidos ao controle 

e à fiscalização sanitária pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, aqueles voltados para a 

atenção ambulatorial, seja de rotina ou de 

emergência, os realizados em regime de 

internação, os serviços de apoio diagnóstico e 

terapêutica, bem como aqueles que impliquem 

na incorporação de novas tecnologias.  

d) Submetem-se ao regime de vigilância sanitária 

as instalações físicas, equipamentos, 

tecnologias, ambientes e procedimentos 

envolvidos em todas as fases dos processos de 

produção dos bens e produtos submetidos ao 

controle e à fiscalização sanitária; no entanto, 

essa fiscalização não inclui a destinação dos 

respectivos resíduos. 

e) A Agência poderá regulamentar outros produtos 

e serviços de interesse para o controle de riscos 

à saúde da população, alcançados pelo Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

 

Sobre a transmissão e tratamento da AIDS, julgue os 

itens e assinale a alternativa CORRETA: 
 

I- O HIV pode ser transmitido pelo sangue (via 

parenteral e vertical), esperma, secreção vaginal (via 

sexual) e leite materno (via vertical).  

II- O indivíduo infectado pode transmitir o HIV 

durante todas as fases da infecção, risco esse 

proporcional à magnitude da viremia, principalmente 

na infecção aguda e doença avançada. 

III- Durante a gestação há maior concentração do 

HIV no fluido cérvico-vaginal, o que potencialmente 

aumenta o risco de transmissão sexual desse vírus. 

IV- Outro mecanismo de transmissão é a ocasionada 

por acidente com material biológico, sem a utilização 

de equipamentos de proteção individual (EPI). 

V- O tratamento objetiva prolongar a sobrevida e 

melhorar a qualidade de vida, pela redução da carga 

viral e reconstituição do sistema imunológico, e é 

garantido pelo Sistema Único de Saúde, por meio de 

ampla rede de serviços. 

a) Apenas uma das alternativas está correta. 

b) Duas alternativas estão corretas. 

c) Três alternativas estão corretas. 

d) Quatro alternativas estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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Sobre a cólera, assinale a alternativa INCORRETA 

que trata de sua transmissibilidade e o respectivo 

tratamento: 

 

a) A cólera é uma doença que ocorre 

principalmente pela ingestão de água ou 

alimentos contaminados por fezes ou vômitos de 

doente ou portador. Os alimentos e utensílios 

podem ser contaminados pela água, pelo 

manuseio ou por moscas.  

b) A elevada ocorrência de assintomáticos 

(portador sadio), em relação aos doentes, torna 

importante seu papel na cadeia de transmissão 

da doença. A contaminação pessoa a pessoa é 

também importante na cadeia epidemiológica. 

c) A observação dos sinais e sintomas é 

fundamental para classificar o paciente quanto 

ao seu estado de hidratação no decorrer da 

diarréia de qualquer etiologia, inclusive a 

causada pela cólera, com a finalidade de 

identificar o grau de desidratação e decidir o 

plano de reposição.  

d) O paciente que inicia seu tratamento com 

reposição venosa, devido à gravidade da 

desidratação, ao passar para a hidratação oral 

deve ficar sob constante avaliação clínica, 

considerando, inclusive, a possibilidade de seu 

retorno à reidratação endovenosa.  

e) A hospitalização prolongada é necessária em 

todos os casos, mesmo nos pacientes de casos 

de reidratação oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a transmissão e o tratamento da poliomielite 

ou “paralisia infantil”, assinale a alterna 

INCORRETA: 

 

a) A transmissão desta doença ocorre 

principalmente por contato direto pessoa a 

pessoa, fazendo-se a transmissão pelas vias 

fecal-oral ou oral-oral, esta última através de 

gotículas de muco da orofaringe (ao falar, tossir 

ou espirrar).  

b) As más condições habitacionais, a higiene 

pessoal precária e o elevado número de 

crianças numa mesma habitação constituem 

fatores que favorecem a transmissão do 

poliovírus. 

c) O período de transmissibilidade só se inicia 

depois do surgimento das manifestações 

clínicas.  

d) Em indivíduos susceptíveis, a eliminação do 

vírus se faz pela orofaringe, por um período de 

cerca de uma semana, e pelas fezes, por cerca 

de seis semanas, enquanto nos indivíduos 

reinfectados a eliminação do vírus se faz por 

períodos mais reduzidos. 

e) Não há tratamento específico. Todos os casos 

devem ser hospitalizados, fazendo-se o 

tratamento de suporte de acordo com o quadro 

clínico do paciente. 

 

 

 

Em relação às características dos métodos 

anticoncepcionais, assinale a alternativa que NÃO 

lhe diz respeito: 

a) Eficiência. 

b) Aceitabilidade. 

c) Disponibilidade. 

d) Irreversibilidade. 

e) Facilidade do uso. 

 

QUESTÃO 34 QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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Além dos métodos usados costumeiramente, 

existem práticas sexuais que podem ser 

consideradas como métodos comportamentais, já 

que reduzem o risco de uma gravidez indesejada. 

Julgue os itens e assinale a alternativa CORRETA: 

I- A relação sexual sem penetração e a interrompida 

antes da ejaculação (coito interrompido) são 

exemplos dessas práticas. 

II- Esses métodos comportamentais são práticas 

recomendadas como único método anticoncepcional. 

III- É exemplo dessas práticas o método do colar. 

IV- É exemplo dessas práticas o método do muco 

cervical. 

V- A relação sexual sem penetração não é altamente 

eficaz tanto para a prevenção de gravidez, como 

também das DST/AIDS. 

a) A alternativa I está correta. 

b) A alternativa I, III e IV estão corretas. 

c) As alternativas III e IV estão corretas. 

d) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

Sobre os critérios de elegibilidade clínica para uso 

de anticoncepcionais orais combinados de baixa 

dosagem categoria 1- O método pode ser usado 

sem restrições, assinale a alternativa que se 

relaciona a este critério: 

a) História de diabetes gestacional.  

b) Cirurgia de pequeno porte sem imobilização.  

c) Varizes.  

d) Cefaléia leve. 

e) Câncer de mama atual 

 

 
São atribuições específicas do Agente Comunitário 

de Saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações que busquem a integração 

entre a equipe de saúde e a população adscrita 

à Unidade Básica de Saúde, considerando as 

características e as finalidades do trabalho de 

acompanhamento de indivíduos e grupos sociais 

ou coletividade. 

b) Trabalhar com famílias em base geográfica 

definida em macroárea. 

c) Estar em contato permanente com as famílias 

desenvolvendo ações educativas, visando à 

promoção da saúde e a prevenção das doenças, 

de acordo com o planejamento da equipe. 

d) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e 

manter os cadastros atualizados. 

e) Orientar famílias quanto à utilização dos serviços 

de saúde disponíveis. 

 

 

Em relação aos Programas de saúde de populações 

vulneráveis, julgue os itens e assinale a CORRETA: 

I- As ações específicas de prevenção são realizadas 

diretamente nos municípios, por meio da gestão 

municipal e da atuação de organizações da 

sociedade civil, pioneiras no trabalho de educação 

entre pares e responsáveis por uma parte 

significativa da atual cobertura junto a esse grupo. 

II- Para reduzir a vulnerabilidade de adolescentes e 

jovens às DST, à infecção pelo HIV e à gravidez não 

planejada, foi criado o projeto Saúde e Prevenção 

nas Escolas (SPE), em 2003. Com ações nas 

escolas e nas unidades básicas de saúde, o projeto 

destaca a escola como o melhor espaço para a 

articulação das políticas voltadas para adolescentes 

e jovens. É lá que se encontram os principais 

sujeitos desse processo: estudantes, famílias, 

profissionais da educação e da saúde. 

III- Nos presídios, as principais ações relacionadas à 

assistência das DST/HIV/aids e hepatites são: 

Aconselhamento sobre aids, hepatites virais e outras 

doenças sexualmente transmissíveis ao chegar no 

presídio; Testagem dessas doenças; Tratamento nos 

casos diagnosticados de infecção por HIV ou por 

outra DST. 

a) Está correta apenas a alternativa I. 

b) Estão corretas as alternativas I e II. 

c) Estão corretas as alternativas I e III. 

d) Estão corretas as alternativas II e III. 

e) Estão corretas as alternativas I, II e III. 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

http://www.aids.gov.br/pagina/o-que-sao-0
http://www.aids.gov.br/pagina/hiv



