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As questões de números 01 a 06 referem-se ao texto que segue. 

O CONSUMO ALIENADO 
 

O problema da sociedade de consumo é que as necessidades 
são artificialmente estimuladas, sobretudo pelos meios de 
comunicação de massa, levando os indivíduos a consumirem de 
maneira alienada. 

Multiplicam-se, de maneira intensa e rápida, as ofertas de 
possibilidades de consumo e a única coisa a que não se tem escolha é 
não consumir! 

Os centros de compras se transformam em “catedrais do 
consumo”, verdadeiros templos cujo apelo ao novo torna tudo 
descartável e rapidamente obsoleto. 

Vendem-se coisas, serviços, ideias. Basta ver como em 
tempos de eleição é “vendida” a imagem de certos políticos... 

A estimulação artificial das necessidades provoca aberrações 
do consumo: montamos uma sala completa de som, sem gostar de 
música; compramos biblioteca “a metro”, deixando volumes “virgens” 
nas estantes; adquirimos quadros famosos, sem saber apreciá-los (ou 
para mantê-los no cofre). A obsolescência dos objetos, rapidamente 
postos “fora de moda”, exerce uma tirania invisível, obrigando as 
pessoas a comprarem a televisão nova, o refrigerador ou o carro 
porque o design se tornou antiquado ou porque uma nova engenhoca se 
mostrou indispensável. 

E, quando bebemos Coca-Cola porque “É emoção pra valer!”, 
bebemos o slogan, o costume norte-americano, imitamos os jovens 
cheios de vida e alegria. Com nosso paladar é que menos bebemos... 

Como o consumo alienado não é um meio, mas um fim em si, 
torna-se um poço sem fundo, desejo nunca satisfeito, um sempre querer 
mais. A ânsia do consumo perde toda relação com as necessidades 
reais do homem, o que faz com que as pessoas gastem sempre mais do 
que têm. O próprio comércio facilita tudo isso com as prestações, 
cartões de crédito, liquidações e ofertas de ocasião, “dia das mães” (...) 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda & MARTINS, Maria Helena Pires. 
Filosofando: introdução à filosofia. 2 ed. São Paulo: Moderna, 1993. 

 

01. O significado de “obsoleto” no texto pode ser substituído por 
qualquer uma das alternativas, exceto a: 
a) antiquado. 
b) arcaico. 
c) atrasado. 
d) moderno. 

 
02. Conforme o texto lido, pode-se afirmar que: 

a) as pessoas são mais induzidas à compra por necessidade do 
que por desejo. 

b) o alto consumo pode gerar sérios prejuízos ao consumidor e ao 
comércio. 

c) a maioria das pessoas acaba se endividando por causa do 
consumismo alienado.   

d) os meios de comunicação de massa não têm o poder de 
influenciar as pessoas a consumirem excessivamente. 

 
03. “Multiplicam-se, de maneira intensa e rápida, as ofertas de 

possibilidades de consumo e a única coisa a que não se tem 
escolha é não consumir!” 
Assinale a opção em que o “se” funciona como partícula 
apassivadora tal qual o excerto acima. 
a) “Esteja-se Deus no seu céu, que nós estamos cá na terra.” 
b) “Os abusos, como os dentes, nunca se arrancam sem dores.” 
c) “Às vezes, para se ser herói, só é preciso uma boa causa.” 
d) “Se inconstante te amei, que não faria eu fiel?” 

 
04. Observe os vocábulos destacados no texto acima e assinale o item 

em que a palavra não está corretamente classificada quanto ao seu 
processo de formação: 
a) artificialmente _ derivação sufixal 
b) consumo _ derivação regressiva 
c) televisão _ composição por justaposição 
d) indispensável _ derivação prefixal e sufixal 

 
05. A frase: “A obsolescência dos objetos, rapidamente postos “fora de 

moda”, exerce uma tirania invisível, obrigando as pessoas a 
comprarem a televisão nova (...) porque o design se tornou 
antiquado (...)” estabelece uma relação de: 
a) causa 
b) explicação 
c) finalidade 
d) concessão 

06. Assinale a opção em que os vocábulos sublinhados no texto 
correspondem à mesma regra de acentuação. 
a) rápida e comércio. 
b) políticos e invisível. 
c) ânsia e apreciá-los. 
d) indivíduos e obsolescência. 

 
 
 
 

07. Sendo 𝑋 =  −1,1  e 𝑌 =  0,5 , 𝑋 − 𝑌 será.  
a)  −1,0  
b)  −1,0  
c)  −1,0  
d)  −1,5  

 
08. Dadas às proposições seguintes 

 

I. 𝑓: ℝ ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 =  2𝑥 − 1 
II. 𝑓: ℝ ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 =  𝑥3 
III. 𝑓:  −1, 0, 1, 2 ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 =  𝑥2 − 4 

Podemos afirmar que:  
a) Apenas I é sobrejetora 
b) Apenas II é sobrejetora 
c) Apenas III é sobrejetora 
d) I e II são sobrejetoras 

 
09. Um feirante comprou 50 melancias por R$ 200,00. Caso ele venda 

20 melancias com lucro de 30%, 25 com lucro de 10% e 5 pelo 
preço de custo, quanto por cento de lucro ele obteve na venda de 
todas as melancias. 
a) 13% 
b) 15% 
c) 17% 
d) 19% 

 
10. Para que um capital dobre no sistema de juros simples, à taxa de 

4% ao mês, será necessário quantos meses?  
a) 25 meses 
b) 50 meses 
c) 15 meses 
d) 20 meses 

 

11. A função inversa para 𝑓 𝑥 = 2 − 6𝑥 é equivalente a: 

a) 𝑓−1 𝑥 =  
6

2−𝑥
  

b) 𝑓−1 𝑥 = −  
2−𝑥

6
  

c) 𝑓−1 𝑥 =  
2−𝑥

6
  

d) 𝑓−1 𝑥 =  
−𝑥

6
  

 
12. Uma empresa de laticínios deseja lançar no mercado um novo 

produto, que terá o formato de um prisma reto, cuja a base é um 
triangulo equilátero de lado de 2cm. Sabendo que a área lateral é de 
3 cm² o volume do novo produto será de: 
a) 3 cm³ 
b) 5 cm³ 
c) 8 cm³ 
d) 1 l 

 
 

 
 
13. No âmbito do SUS, há três princípios fundamentais a serem 

considerados em relação à organização da “Atenção à Saúde”. 
Marque a alternativa correta. 
a) Regionalização, universalidade, integralidade; 
b) Universalidade, Integralidade,  equidade; 
c) Descentralização, Regionalização, equidade; 
d) Universalidade, Descentralização, integralidade. 

 
14. Qual lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da  saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. 
a) Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 
b) Lei nº 8.689 de 27 de Julho de  1993 
c) Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990 
d) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

MATEMÁTICA 

POLÍTICAS DE SAÚDE 
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15. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca colocar em 
prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, 
produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. A PNH da 
Atenção e Gestão do SUS tem como propósitos: 

I. Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os 
princípios e as diretrizes da humanização; 

II. Desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento 
das práticas de gestão e de atenção; 

III. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de 
apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção e de 
gestão; 

IV. Implementar processos de descentralização e reorganização, 
avaliando saberes gerados no SUS e experiências coletivas. 

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

 
16. O processo constituinte conformou–se em um espaço democrático 

de negociação constante, desenvolvido ao longo das suas diversas 
etapas, em que um núcleo de congressistas progressistas 
desempenhou papel relevante, apoiado por intelectuais do 
movimento da reforma sanitária. O texto final negociado incorporou 
as grandes demandas do movimento sanitário. Julgue as afirmativas 
sobre este tema e responda: 

I. A saúde entendida amplamente como resultado de políticas 
econômicas e sociais; 

II. A saúde como proteção de direitos individuais (previdência) à 
proteção de direitos coletivos; 

III. A relevância pública das ações e serviços de saúde; e a 
criação de um sistema único de saúde, organizado pelos 
princípios da descentralização, do atendimento integral e da 
participação da comunidade. 

IV. A saúde como direito do Estado e dever de todos os cidadãos. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I; 
b) Apenas I e III; 
c) I,III e IV; 
d) I,II e IV. 

 
17. Segundo o artigo 9° de lei 8.080 A direção do Sistema Único de 

Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo 
pelos seguintes órgãos. 
Analise as afirmativas e responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso 

(  ) No âmbito da União, pelo Governo Estadual; 
(  ) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 

respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; 
(  ) No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de 

Saúde ou órgão equivalente. 
(  ) No âmbito  Distrito do Federal, pelo Ministério da Saúde; 

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

 
18. A Organização Mundial da Saúde define Sistema de Informação em 

Saúde-SIS como um mecanismo de coleta, processamento, análise 
e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, 
operar e avaliar os serviços de  saúde. o SIS é composto por 
diferentes Sub-sistemas, que produzem uma enorme quantidade de 
dados referentes à atividades setoriais em saúde, gerando grandes 
bancos de dados nacionais. 
Analise as afirmativas e responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso 

(  ) SIM, Contém informações sobre óbitos e óbitos fetais. 
(  ) SINAN, Contém informações sobre as características dos 

nascidos vivos, das mães, da gestação e do parto. 
(  ) SIA, Contém informações que agilizam os procedimentos 

de pagamento dos serviços produzidos e permitem analisar 
o perfil da oferta de serviços ambulatoriais. 

(  ) SISVAN, Visa o controle de algumas doenças e agravos de 
notificação compulsória com base em informações sobre o 
número de casos segundo semanas epidemiológicas. 

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

 
 
 

 
 

 
19. Em se tratando de indicadores urbanos, qual o percentual de 

cobertura de energia elétrica na cidade de Água Branca?  
a) 100%. 
b) 96%. 
c) 87%. 
d) 80%. 

 

20. Qual a média térmica anual da cidade de Água Branca? 
a) 25, 5º C. 
b) 22,8º C. 
c) 23,7º C. 
d) 24,9º C. 

 

21. Qual a área do município de Água Branca, de acordo com o IBGE? 
a) 454,622 km

2
. 

b) 454,602 km
2
. 

c) 445,622 km
2
. 

d) 454,602 km
2
. 

 

22. De acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal, para ser 
secretário municipal é necessário ter a idade mínima de: 
a) 18 anos. 
b) 20 anos. 
c) 21 anos. 
d) 25 anos. 

 

23. Sobre Água Branca, assinale a alternativa CORRETA. 
a) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na 

Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao sul com 
Mata Grande, ao norte com Delmiro Gouveia, a oeste com 
Inhapi e Olho D’água do Casado e a leste com Pariconha e 
Pernambuco. 

b) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na 
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao norte 
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a oeste com 
Inhapi e Olho D’água do Casado e a leste com Pariconha e 
Pernambuco. 

c) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na 
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao leste 
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a norte com 
Inhapi e Olho D’água do Casado e a oeste com Pariconha e 
Pernambuco. 

d) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na 
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao norte 
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a leste com 
Inhapi e Olho D’água do Casado e a oeste com Pariconha e 
Pernambuco. 
 

24. Segundo a Lei Orgânica Municipal, é vedado ao vereador, desde a 
expedição do diploma: 
a) Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 

inclusive os demissíveis ad nutum, em pessoas jurídicas de 
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 

b)  Patrocinar causa em que seja interessada pessoas jurídicas de 
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 

c) Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 
d) Ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que gozem 

de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nela exercer função remunerada. 

 
 

 
 

 
25. Lei que define o Agente de Combate às Endemias como o 

profissional que desenvolve atividades de vigilância, prevenção e 
controle de doenças e promoção da saúde em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de cada ente 
federado: 
a) Lei nº 11.350 de 05 de outubro de 2006; 
b) Lei n.º 8.080 de 19 de setembro de 1990; 
c) Lei nº 12.235 de 19 de Maio de 2010; 
d) Lei n.º 11.347 de 27 de setembro 2006. 

 
26. Qual vacina é utilizada para a prevenção da Tuberculose? 

a) Hepatite B 
b) BCG 
c) DTP 
d) VOP 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - ÁGUA BRANCA 
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27. São Atribuições Específicas dos profissionais da Atenção 
Básica/Saúde da Família e Agentes de Endemias, exceto: 
a) Identificar sinais e sintomas dos agravos/doenças e encaminhar 

os casos suspeitos para a Unidade de Saúde; 
b) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de 

manejo ambiental para o controle de vetores; 
c) Encaminhar, quando necessário, os casos graves para a 

unidade de referência, respeitando os fluxos locais e mantendo-
se responsável pelo acompanhamento; 

d) Realizar atividades de identificação e mapeamento de coleções 
hídricas de importância epidemiológica. 

 
28. A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil, 

atingindo a população em todos os estados, independente da classe 
social. Quais os sintomas da Dengue clássica? 
I. A febre é o primeiro sintoma, sendo geralmente alta (39º a 

40°C); 
II. Aparecimento de manifestações hemorrágicas espontâneas ou 

provocadas, trombocitopenia (plaquetas <100.000/mm3) e perda 
de plasma. 

III. A doença tem duração média de 7 a 15 dias; o período de 
convalescença pode se estender de poucos dias a meses, 
dependendo do grau de debilidade física causada pela doença. 

IV. Cefaleia, Prostração, Mialgia, Artralgia, Dor Retro-orbitária, 
Exantema Maculo Papular e acompanhado ou não de prurido. 

Marque a alternativa correta: 
a) V F F V 
b) F V V F 
c) V F V F 
d) F V F V 

 
29. No trabalho de controle vetorial, o ACE é o profissional responsável 

pela execução das atividades de combate ao vetor realizado nos 
imóveis. São atribuições dos Agentes de Controle de Endemias no 
controle da dengue. Exceto: 
a) Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do 

reconhecimento geográfico, e o cadastro de pontos estratégicos 
(PE); 

b) Executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como 
medida complementar ao controle mecânico, aplicando os 
larvicidas indicados, conforme orientação técnica; 

c) Encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de 
Atenção secundária em Saúde, de acordo com as orientações 
da Secretaria Estadual de Saúde; 

d) Promover reuniões com a comunidade com o objetivo de 
mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da dengue, 
sempre que possível em conjunto com a equipe de APS da sua 
área; 

 

30. Gerar informações para a adoção de medidas específicas, 
destinadas à prevenção, controle, eliminação e erradicação de 
doenças. Marque a alternativa que relaciona corretamente os 
sistemas de endemias? 
a) SINAN, SISVAN, SISLOC, SISPCE, SINASV; 
b) SIDOT, SINASV, SINASC, SISFAD, SISLOC; 
c) SISFAD, SISPCDCh, SISPESTE, SINASV; 
d) SISLOC, SISFAD, SISPCDCh, SISPESTE, SISPCE. 

 

31. A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária causada pelo 
trematódeo Schistosoma mansoni. Como se dá o modo de 
transmissão da esquistossomose? 
a) Pela ingestão de água contaminada ou água contaminada por 

fezes contendo os cistos. 
b) Por veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre quando o 

indivíduo suscetível entra  em contato com águas infectadas 
pelas cercarias. 

c) Através do caramujo ao ter contato com a pele do homem; 
d) Através da ingestão dos ovos do Schitosoma mansoni. 

 

32. São sintomas da esquistossomose: 
a) Dermatite urticariforme acompanhada de erupção popular, 

eritema, edema e prurido. Esses sintomas podem ser 
acompanhados de diarreia, náuseas, vômitos ou tosse seca, 
ocorrendo hepatomegalia. 

b) Alterações do apetite, enjoo, diarreia frequente, perturbações 
nervosas, irritação, fadiga, insônia e enterites. 

c) Arritmia, sensação de desmaio, diarreia sanguinolenta, vômitos, 
linfonodomegalia e esplenomegalia. 

d) Não apresenta sintomas relevantes. 
 

33. Qual o agente etiológico da Hanseníase? 
a) Haemophilus ducrey 
b) Mycobacterium leprae 
c) Mycobacterium bovis 
d) Mycobacterium avium 

34. A Filariose é causada pelo verme nematóide e sua transmissão se 
dá pela picada do mosquito Culex quiquefasciatus (pernilongo ou 
muriçoca) infectado com larvas do parasita. Quem é o Agente 
etiológico da filariose? 
a) Brucella abortus 
b) Onchocerca volvulus 
c) Wuchereria bancrofti 
d) Chlamydia psittaci 

 

35. O controle da hanseníase é baseado no diagnóstico, tratamento e 
cura precoces, visando eliminar fontes de infecção e evitar 
sequelas. Analise as proposições abaixo e marque V (verdadeiro) e 
F (falsa). 

(  ) O período de incubação é em média 5 anos, podendo variar 
de meses a mais de 10 anos. 

(  ) A Hanseníase é uma doença que atinge a pele e os nervos 
dos braços, mãos, pernas, pés, rosto, orelhas, olhos e nariz; 

(  ) O bacilo é capaz de adoecer inúmeras pessoas, mas sua 
infectividade é baixa; 

(  ) A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, 
curável, causada pelo bacilo de Hansen. 

a) F F V V 
b) V V F V 
c) V F F V 
d) F V V F 

 

 

36. Agente etiológico da doença de Chagas. Marque alternativa correta. 
a) Barbeiro 
b) Salmonella Typhi 
c) Schistosoma mansoni 
d) Trypanosoma cruzi 

 

37. Pesquisa etimológica consiste basicamente na pesquisa regular 
para detecção de focos de Aedes aegypti, é desenvolvida através 
das seguintes atividades. Exceto: 
a) Serviço de coletas de lixo; 
b) Levantamento de Índice; 
c) Pesquisa em Armadilhas; 
d) Pesquisa Vetorial Especial. 

 

38. Analise as afirmativas sobre as manifestações clínicas da doença de 
Chagas aguda (DCA), e responda corretamente:  

I. Na fase aguda (inicial), são poucos os parasitos circulantes na 
corrente sanguínea e as manifestações da doença febril, pode 
persistir por até 04 semanas.  

II. É possível detectar anticorpos IgM. Gradativamente, há 
redução da parasitemia e aumento gradual de anticorpos IgG 
(da 4ª a 6ª  semana de infecção). 

III. A evolução natural dessa fase, mesmo não tratada nem 
diagnosticada, culmina no desaparecimento espontâneo da 
febre e da maior parte das outras manifestações. 

IV. A manifestação mais característica é a febre, sempre 
presente, usualmente prolongada, constante e não muito 
elevada (de 37,5º a 38,5ºC), podendo apresentar picos 
vespertinos ocasionais. 

Qual alternativa responde corretamente esta questão? 
a) Apenas a afirmativa II, está correta; 
b) Todas as afirmativas estão corretas;  
c) As afirmativas III e IV estão incorretas; 
d) Apenas a afirmativa I, está incorreta. 

 

39. Qual alternativa define corretamente a Raiva? 
a) A raiva é uma doença infecciosa aguda causada por uma 

bactéria, que acomete mamíferos, inclusive o homem; 
b) A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela 

inoculação do vírus rábico, contido na saliva do animal 
infectado, sua letalidade é de quase 100%; 

c) A raiva é uma zoonose (doença transmitida de animais para o 
homem) causada por uma bactéria. É uma doença de baixa 
letalidade e alta efectividade; 

d) A raiva é uma doença infecciosa que afeta, animais mamíferos. 
Ela envolve o sistema nervoso periférico, podendo levar a 
paralisia, sua patogenicidade é de 100%. 

 

40. Quanto ao período de incubação da raiva, é correto afirmar: 
a) É variável, desde dias até um ano, com média de 45 dias no 

homem e de 10 dias a 02 meses no cão; 
b) É relativo, podendo ser de dias a meses; a maioria dos casos 

ocorre entre uma semana a 02 meses após a agressão. 
c) É limitado, tem início de 02 a 03 dias antes do surgimento dos 

sintomas clínicos, e perdura por toda a evolução da doença - 
com a morte ocorrendo entre 05 e 07 dias após a manifestação 
sintomática; 

d) É flexível, podendo ser de 01 mês a 07 meses; a maioria dos 
casos ocorre no 04 mês. 







