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Leia o texto para responder a questão de nº 01.
Ver imagens fofinhas é bom para a produtividade

Cuticuti

Fala a verdade: você bateu o olho no gatinho aí em cima e
ensaiou um “oooooun”, né? Talvez não tenha contido um
sorrisinho. Se bobear, até chamou alguém para ver
também. Normal, imagens desse tipo, que transbordam
fofura, estimulam a sensibilidade de quase todo mundo.
Daí psicólogos da Universidade da Virginia (EUA)
resolveram testar se essa emoção causada pela “exposição
à fofura” tem algum efeito sobre o nosso comportamento.
E tem sim. Em dois experimentos (com participantes de
ambos os sexos, para ninguém dizer que é “coisa de
mulherzinha”), voluntários que viram fotos de cães e gatos
filhotes (que são naturalmente fofos) tiveram um
desempenho bem melhor no jogo Operação (aquele em
que você vai removendo órgãos do boneco com uma
pinça, sabe?) do que os que viram fotos de bichos já
crescidos. Os pesquisadores dizem que a exposição à
fofura nos faz agir, inconscientemente, com mais
“cuidado” e “gentileza”, o que, além de melhorar a
coordenação motora, resulta num trabalho mais bem feito.
Pode contar para o seu chefe.
QUESTÃO 01
De acordo com o texto, imagens das fofuras dos bichinhos:
a) deixa a pessoa mais distraída.
b) deixa a pessoa mais feliz.
c) deixa a pessoa mais sensível e desatenta.
d) deixa a pessoa mais cuidadosa e gentil.
QUESTÃO 02
Assinale a alternativa em que a palavra seja uma
proparoxítona:
a) psicólogos.
b) operação.
c) você.
d) né.
QUESTÃO 03
Assinale a alternativa em que a palavra seja um
substantivo coletivo:
a) terreiro.
b) lugares.
c) bonecos.
d) legião.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que a frase seja composta por
figuras de linguagem.
a) Segundo os pesquisadores a cobra era venenosa.
b) Este gatinho é uma fofura.
c) Ele ficou uma fera.
d) A flor que ele me deu murchou.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que a palavra seja um pronome
demonstrativo:
a) nosso.
b) aquilo.
c) algum.
d) quem.
QUESTÃO 06
Em 20 minutos Felipe consegue analisar 30 casos de
dengue. Em uma hora ele analisará ____________ casos.
a) 60.
b) 70.
c) 80.
d) 90.
QUESTÃO 07
25 % de 160 é:
a) 20.
b) 30.
c) 40.
d) 50.
QUESTÃO 08
Ao passarmos 8,0 metros em centímetros teremos
_______ cm.
a) 80.
b) 800.
c) 8000.
d) 80000.
QUESTÃO 09
A soma dos meus jogos, com os jogos do meu irmão que
tem 27 jogos a mais que eu dá 57. Quantos jogos eu
tenho?
a) 10.
b) 15.
c) 20.
d) 25.
QUESTÃO 10
Ao convertermos 4620 em minutos teremos __________
minutos.
a) 57.
b) 67.
c) 77.
d) 87.
QUESTÃO 11
São atitudes éticas no trabalho, EXCETO:
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a) Educação e respeito entre os funcionários.
b) Cooperação e atitudes que visam à ajuda aos colegas
de trabalho.
c) Respeito à hierarquia dentro do local de trabalho.
d) Busca de crescimento profissional sem levar em conta
que algumas atitudes podem prejudicar outros colegas
de trabalho.

a) assistencialismo, de economia e com a preservação do
meio ambiente.
b) agricultura, de assistencialismo e com a preservação do
meio ambiente.
c) agricultura, de economia e assistencialismo.
d) agricultura, de economia e com a preservação do meio
ambiente.

QUESTÃO 12
Cidadania é a expressão concreta do exercício da
democracia. Exercer a cidadania plena é ter direitos:
a) religiosos, políticos e sociais.
b) civis, políticos e sociais.
c) civis, políticos e religiosos.
d) civis, religiosos e sociais.

QUESTÃO 17
Segundo “O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde,
um dos objetivos do Sistema Único de Saúde é fazer com
que as pessoas possamcontar com:
I-amplo acesso aos serviços de saúde, sempre que haja
necessidade de atendimento;
II-atendimento a todas as suas necessidades de saúde,
desde uma orientação sobre como prevenir uma
doença até o exame mais complexo;
III-assistência de acordo com a gravidade da doença que
essas pessoas apresentem.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13
Analise as informações abaixo referentes aos primeiros
socorros em caso de Fraturas e responda:
I-Se a fratura for exposta, cubra o ferimento com gaze ou
pano limpo.
II-Em hipótese alguma tente realinhar o membro ou
retornar o osso, isso pode agravar a situação;
III-Imobilize a região lesada com tábua, papelão ou
madeira, envolvendo uma faixa;
IV-Em caso de sangramento incessante (hemorragia),
realize uma leve compressão com pano limpo.
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I,II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 15
Para evitar acidentes no local de trabalho, é essencial que
se veja claramente aquilo com que se está trabalhando. A
maioria dos objetos deve ficar a;
a) 10 centímetros de distância dos olhos.
b) 20 centímetros de distância dos olhos.
c) 50 centímetros de distância dos olhos.
d) 90 centímetros de distância dos olhos.

QUESTÃO 18
Em “O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde”,um
outro aspecto importante para a mudança do modelo de
assistência à saúde é o envolvimento da equipe de saúde
com o dia-a-dia da comunidade. Essa equipe tem o
compromisso de organizar o serviço de saúde, de um jeito
onde você, Agente Comunitário de Saúde, tenha um papel
fundamental na:
a) repressão das famílias, no encaminhamento de
problemas que não pode resolver e na sua atuação em
situações que sinta segurança e capacidade para
intervir.
b) orientação das famílias, no encaminhamento de
problemas que não pode resolver e na sua atuação em
situações que sinta segurança e capacidade para
intervir.
c) disciplinarização das famílias, no encaminhamento de
problemas que não pode resolver e na sua atuação em
situações que sinta segurança e capacidade para
intervir.
d) submissão das famílias, no encaminhamento de
problemas que não pode resolver e na sua atuação em
situações que sinta segurança e capacidade para
intervir.

QUESTÃO 16
Conforme “O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde”,
as políticas públicas devem garantir que todas as pessoas
tenham acesso a quantidades suficientes de alimentos de
boa qualidade e que se respeitem as diferenças de uma
região para outra. Isso significa eliminar a fome e a má
nutrição. Para obter resultados positivos, as políticas de
alimentação e nutrição têm que andar junto com as
políticas de:

QUESTÃO 19
De acordo com o “O Guia Prático do Agente Comunitário
de Saúde”, o Registro Civil de Nascimento é feito no
cartório de Registro Civil do local (vila, povoado, cidade)
onde
a
criança
nasceu,
somente
nos
primeiros_______________. Após esse prazo, o registro só
poderá ser feito no cartório mais próximo de onde a
pessoa mora.
a) 30 dias.

QUESTÃO 14
Nas últimas semanas tivemos um aumento considerável
nos preços ___________.
a) dos alimentos.
b) dos vestuários.
c) da gasolina.
d) da conta de luz.
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b) 60 dias.
c) 90 dias.
d) 120 dias.
QUESTÃO 20
Conforme “O Guia Prático do Agente Comunitário de
Saúde”, a criança desde o nascimento até completar:
a) 15 dias de vida é chamada de recém-nascida, sendo
totalmente dependente dos cuidados dos pais.
b) 28 dias de vida é chamada de recém-nascida, sendo
totalmente dependente dos cuidados dos pais.
c) 38 dias de vida é chamada de recém-nascida, sendo
totalmente dependente dos cuidados dos pais.
d) 50 dias de vida é chamada de recém-nascida, sendo
totalmente dependente dos cuidados dos pais.
QUESTÃO 21
Segundo “O Guia Prático do Agente Comunitário de
Saúde”, normalmente os bebês nascem com peso entre:
a) 2,3 kg e 3,5 kg e sua altura fica entre 47 e 52
centímetros.
b) 2,4 kg e 4 kg e sua altura fica entre 47 e 52
centímetros.
c) 2,5 kg e 4,5 kg e sua altura fica entre 47 e 54
centímetros.
d) 2,6 kg e 4 kg e sua altura fica entre 47 e 54
centímetros.
QUESTÃO 22
De acordo com o “O Guia Prático do Agente Comunitário
de Saúde”,a pessoa que deixa de ser sedentária diminui
em
________
o
risco
de
morte
por
doençascardiovasculares e, associada a uma dieta
adequada,é capaz de reduzir em 58% o risco de diabetes
tipo II, o que demonstra que uma pequena mudança no
comportamento pode provocar grande melhora na saúde e
na qualidade de vida.
a) 30%.
b) 40%.
c) 50%.
d) 60%.
QUESTÃO 23
Segundo o Artigo 2º da Lei Federal 8069/90, considera-se
criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até:
a) nove anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre nove e dezoito anos de idade.
b) dez anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre dez e dezoito anos de idade.
c) onze anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre onze e dezoito anos de idade.
d) doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade.

Segundo o Parágrafo único do Artigo 3° da Lei Federal
11350/06, são consideradas atividades do Agente
Comunitário de Saúde, na sua área de atuação:
() I-A utilização de instrumentos para diagnóstico
demográfico e sócio-cultural da comunidade;
( )II-A promoção de ações de educação essencialmente
para a saúde coletiva;
( )III-O registro, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos,
doenças e outros agravos à saúde;
( ) IV-O estímulo à participação da comunidade nas
políticas públicas voltadas para a área da saúde;
( ) V-A realização de visitas domiciliares periódicas para
monitoramento de situações de risco à família; e
( )VI-A participação em ações que fortaleçam os elos
entre o setor saúde e outras políticas que promovam a
qualidade de vida.
a) V-, V-, V-, F-, V-, V.
b) F-, V-, V-, V-, V-, V.
c) V-, F-, V-, V-, V-, V.
d) V-, V-, V-, V-, V-, V.
QUESTÃO 25
De acordo com o Artigo 10 da Lei Federal 11350/06, a
administração
pública
somente
poderá
rescindir
unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de
Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, de acordo
com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência
de uma das seguintes hipóteses:
I-Prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
II-Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas;
III-Necessidade de redução de quadro de pessoal, por
excesso de despesa, nos termos da Lei no 9.801, de 14
de junho de 1999; ou
IV-Insuficiência
de
desempenho,
apurada
em
procedimento no qual se assegurem pelo menos um
recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que
será apreciado em sessenta 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.
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 24
Coloque V para Verdadeiro e F para Falso:
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