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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca
e da Folha de Respostas de questões objetivas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique, também, se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso
contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. Esse
tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 horas do início da aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação,
tipo de prova e cargo escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme o modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha
de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de
Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença.
Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da
sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).
Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):

Fundaçã o Universitária de D esenv olvimento
de Extensão e Pe squi sa

Você confia no resultado!
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QUESTÃO 04 _______________________________

PORTUGUÊS
QUESTÃO 01________________________________
Qual a alternativa que preenche corretamente as lacunas de:
“____ primeiras horas da manhã, os ciganos chegavam. Deixavam
____ bagagens próximas ____ estrebarias e iam ____ casa
grande da fazenda” (Rachel de Queiroz)?

Para ser franco, declaro que esses infelizes não me
inspiram simpatia. Lastimo a situação em que se acham,
reconheço ter contribuído para isso, mas não vou além.
RAMOS, Graciliano. São Bernardo. São Paulo: M. Fontes, 1970. p. 241.

Considerando aspectos sintáticos, a oração destacada no texto é
A) aposto.

A) As / as / às / à

B) sujeito.

B) As / às / as / à

C) predicativo.

C) Às / as / às / à

D) complemento verbal.

D) Às / às / às / a

E) complemento nominal.

E) Às / às / às / à

QUESTÃO 05 _______________________________
QUESTÃO 02________________________________

Disponível em: <http://www.bbcom.com.br/bbcom/?p=900.>. Acesso em: 30 nov. 2015.
Disponível em: <http://educadoraarletevidal.blogspot.com.br/2011_09_11_archive.html.>.
Acesso em: 18 out. 2015.

Quanto à concordância do nome destacado na gravura, é correto
dizer que

As funções da linguagem que podem ser depreendidas da
publicidade apresentada na figura são:
I. referencial, uma vez que evidencia aos empresários as
consequências de não se fazer propaganda;

A) não está de acordo com a norma padrão, já que a palavra é
um adjetivo e deve concordar com o substantivo a que se
refere.

II. conativa/apelativa, uma vez que busca influenciar os
empresários a investirem em propagandas;

B) está de acordo com as normas gramaticais, uma vez que a
palavra é um prefixo invariável.

III. metalinguística, uma vez que usa o termo “propaganda” para
falar de “propaganda”;

C) o singular é que é correto, porque pertence à categoria
adverbial.

IV. fática, uma vez que a sua função é testar o suporte através
do qual a mensagem é veiculada;

D) o singular é que é correto, para concordar com o emissor do
texto.

V. poética, uma vez que o autor, a fim de deixar o texto atraente
ao interlocutor, recorre à linguagem verbal e não verbal.
Dos itens, verifica-se que estão corretos

E) se admite o singular ou o plural.

A) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 03 ________________________________
Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vesti-a, assim me
aprontei de todo; e, como estava defronte do espelho, levantei
os olhos, e... não lhes digo nada; o vidro então reproduziu-me
a figura integral; nenhuma linha de menos, nenhum contorno
diverso.

B) II, IV e V, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I e V, apenas.

ASSIS, Machado de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. v. II.

Dos trechos destacados, em qual deles o pronome empregado
viola as regras de colocação pronominal?
A) “assim me aprontei de todo”
B) “então reproduziu-me”
C) “Lembrou-me vestir”
D) “não lhes digo”
E) “Vesti-a”
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QUESTÃO 06________________________________

QUESTÃO 09 _______________________________

Sendo mortal e, por conseguinte, imperfeito, o homem
sempre se verá como parte de uma realidade infinita que o
circunda e sempre se achará em luta contra ela. Volta e meia se
defrontará com a contradição constituída pelo fato de ser ele um
‘eu’ limitado e, ao mesmo tempo, fazer parte de um todo ilimitado.

Era noite e ela ainda não havia voltado. Ele fez de conta que
não estava ligando, continuou assistindo à televisão como se não
estivesse acontecendo nada. Olhava pela janela de vez em quando.
Voltava para a frente da TV, obedecia ao controle remoto. Ficava
olhando a telinha azul despencando imagens sem sentido.
Havia imagens sem sentido. O controle remoto criou uma nova
programação. São programas onde imagens aleatórias de
desenhos animados e de comentaristas políticos se intercalam,
numa corrida sem sentido. Não lhe agradava a programação da tv:
são programas diferentes todos os dias, mas iguais em sua falta de
objetividade. Desligou a TV, ligou o aparelho de som. Sintonizou
uma rádio, para não precisar ficar trocando de CD. A música
sertaneja invadiu as FMs. Ele era do tempo em que as FMs só
tocavam música americana. Ou MPB. Não faz muito tempo não, até
você deve se lembrar desse tempo.

FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. Rio de Janeiro: Zahar. p. 247.

Considerando o contexto do texto, assinale a alternativa correta.
A) Apesar de ser um texto de estrutura dissertativa, o autor
explora elementos constituintes de textos publicitários.
B) Por ser um texto de caráter informativo-científico, apresenta
elementos da função referencial da linguagem.
C) A tonalidade lírica do texto aponta-o para uma emotividade
propícia à função poética da linguagem.
D) Trata-se de uma crônica de costumes, exemplificada
principalmente pelas descrições.
E) Enquadra-se, pelo apelo ao entendimento, na função fática.

Disponível em: <http://www.releituras.com/acarvalho_gata.asp>. Acesso em: 10 nov. 2017.

Considerando a regência e a concordância, dadas as reescritas
com modificações dos trechos destacados,

QUESTÃO 07________________________________

I. Continuou vendo a televisão.

Ali, por entre as folhagens, existiam as ondulações felinas
de um dorso negro, brilhante, marchetado de pardo; às vezes
viam-se brilhar dois raios vítreos e pálidos, que semelhavam os
reflexos de alguma cristalização de rocha ferida pela luz do sol.

II. Existiam imagens sem sentido.

ALENCAR, José de. O guarani. São Paulo: Ateliê editorial, 1999. p. 71.

III. Você deve lembrar esse tempo.
verifica-se que não apresenta(m) mudança de sentido
A) I, II e III.

Assinale a alternativa em que a reescrita do texto destacado
apresenta desvio à norma culta.

B) II e III, apenas.

A) deviam existir as ondulações felinas de um dorso negro.

D) III, apenas.

B) deviam haver as ondulações felinas de um dorso negro.

E) I, apenas.

C) podia haver as ondulações felinas de um dorso negro.
D) devia haver as ondulações felinas de um dorso negro.
E) havia as ondulações felinas de um dorso negro.

QUESTÃO 08________________________________
Quanto à regência verbal, assinale a alternativa que está de
acordo com a norma padrão.

C) I e II, apenas.

QUESTÃO 10 _______________________________
Na frase: “Os missionários jesuítas proclamaram com denodo a
doutrina cristã na época do Brasil Colônia.”, o termo destacado
equivale a
A) perseverança.
B) confiança.

A) Os servidores do município chegam cedo nos locais de
trabalho.

C) covardia.

B) Uma boa parte dos motoristas desobedecem as leis de
trânsito.

E) fé.

C) Há empresas que não pagam salários dignos os funcionários.
D) Os brasileiros preferem mais futebol do que vôlei.
E) O estudante aspira a ser professor.

D) bravura.

QUESTÃO 11 _______________________________
Assinale a alternativa em que o pronome demonstrativo está
empregado corretamente.
A) Há anos que não viajamos juntos. Estes tempos só nos
deixaram saudades.
B) Viajei um dia e uma noite. Durante esta choveu e durante
aquele fez sol.
C) Olha! Quem são estes políticos que estão naquele caminhão?
D) Aquela bolsa que você está usando pertence a mim.
E) Este próximo ano será melhor que esse.
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QUESTÃO 12________________________________
A beleza é uma obsessão contemporânea. A física. Fala-se
muito de interior, mas esta é rara, como sempre foi. Quem fala
muito em beleza interior é porque é feio.
PONDÉ, L. F. A era do ressentimento. São Paulo: Leya, 2014, p. 69.

Em geral, a afirmação do filósofo Luiz Felipe Pondé define a
seguinte tese:
A) Os feios não se importam com beleza.
B) A beleza interior é uma ilusão subjetiva.
C) A beleza física e a interior são complementares.
D) A beleza física é a marca obsessiva do mundo de hoje.
E) As formas de beleza são formas obsessivas do modelo
contemporânea de vida.

QUESTÃO 13________________________________
Azulejo
Do ESPANHOL AZULEJO, que veio do árabe az zulaiju (o
artigo al teve o “l” assimilado ao “z”). Zulaiju é o diminutivo de zuluj,
pedras lisas. Antigamente, na Península Ibérica, os azulejos mais
comuns eram de fato azuis, mas a cor não tem nada a ver com o
nome azulejo. Se tivesse, existiriam “branquejos”, “amarelejos”,
“verdejos” etc.
PIMENTA, R. A casa da Mãe Joana. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

Segundo a norma gramatical, a concordância evita a repetição do
sujeito. No texto, a forma verbal tivesse concorda com o seu
sujeito, presente no período anterior. Qual é esse sujeito?

QUESTÃO 14 _______________________________
[...]
Operário não pode sonhar, Quinzinho, não pode. A vida não é
para sonhos. Tudo realidades vivas, cruéis. A luta com a vida. [...]
A tua mãe já não chora, Quinzinho, não chora porque é forte.
Já viu morrer outros filhos. Nenhum morreu como tu.
Despedaçado pela máquina que te escravizava e que tu amavas.
Eu também aqui no meio dos teus amigos. Mas não vou triste.
Não. Porque uma morte como a tua constrói liberdades futuras. E
haverá a quem as máquinas não despedaçarão, pois as máquinas
serão escravas deles, que as hão de idealizar, construir.
[...]
VIEIRA, Luandino. Quinzinho. In: A cidade e a infância. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 87.

De acordo com as ideias retratadas no texto, dadas as afirmativas,
I. As observações do narrador revelam o olhar crítico para uma
realidade que explora o trabalhador.
II. Mesmo diante da morte, o narrador afirma a crença em um
futuro potencialmente melhor.
III. O narrador acredita que haverá um momento em que essa
relação será invertida e os seres humanos conseguirão
libertar-se da posição servil em que se encontram.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II e III.
B) I e III, apenas.
C) I e II, apenas.

A) “Península Ibérica”

D) III, apenas.

B) “os azulejos”

E) II, apenas.

C) “azulejo”
D) “o nome”
E) “a cor”

QUESTÃO 15 _______________________________
[...]
Fico na frente da televisão para aumentar o meu ódio.
Quando minha cólera está diminuindo e eu perco a vontade de
cobrar o que me devem eu sento na frente da televisão e em pouco
meu ódio volta. Quero muito pegar um camarada que faz o
anúncio de uísque. Ele está vestidinho, bonitinho, todo
sanforizado, abraçado com uma loura reluzente, e joga pedrinhas
de gelo num copo e sorri com todos os dentes, os dentes dele são
certinhos e são verdadeiros [...]. Agora está ali, sorrindo, e logo
beija a loura na boca. Não perde por esperar. [...]
FONSECA, Rubem. In: 64 contos. São Paulo: Cia. das Letras, 2004. p. 275.

No fragmento textual, encontra-se subentendida uma crítica
velada aos meios de comunicação de massa. Qual é essa crítica?
A) Criticam-se as imagens glamourizadas que os meios de
comunicação em massa difundem e que não correspondem à
realidade da maior parte da população.
B) Criticam-se os meios de comunicação de massa que se
opõem às imagens glamourizadas, as quais fazem parte da
realidade de toda a sociedade.
C) Critica-se o narrador por não fazer parte de algumas
situações que lhe permitem satisfazer suas necessidades
enquanto cidadão.
D) A crítica apresenta-se a favor dos valores consumistas que
são divulgados pelos meios de comunicação.
E) A crítica apresenta-se a favor de todos os valores associados
ao consumo, dinheiro e satisfação pessoal.
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QUESTÃO 19 _______________________________

RACIOCÍNIO LÓGICO

Ponto fixo

QUESTÃO 16________________________________
Dadas as proposições,
I. Se Josélia é médica, então ela não estudou Filosofia.
II. Se Josélia nasceu em Pernambuco, então ela não é carioca.

Em Matemática, define-se ponto fixo como o ponto que não é
alterado por uma aplicação (função). Mais precisamente falando,
se f:
é uma função, um ponto fixo de f é todo ponto x* tal
que f(x*) = x*:

III. Se Josélia é cantora, então ela toca violão.

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_fixo>. Acesso em: 07 set. 2018.

verifica-se que é(são) verdadeira(s)

Dadas as afirmativas a respeito de pontos fixos de funções,

A) I, II e III.

I. A função f(x) = x2 + 1 não tem ponto fixo.

B) I e III, apenas.

II. A função f(x) = 2x – 1 tem dois pontos fixos.

C) I e II, apenas.

III. A função f(x) = x3 + x tem um único ponto fixo.

D) III, apenas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

E) II, apenas.

A) I, II e III.

QUESTÃO 17________________________________

B) II e III, apenas.

Um agricultor resolveu plantar uma roça para consumo próprio
fazendo 9 canteiros de 15 m cada e, ao longo de todos os
canteiros, plantou milho a cada 50 cm. Nos canteiros, entre os pés
de milho, plantou também feijão, mas alternando entre os tipos de
feijão coruja e feijão bastião em canteiros diferentes. Iniciando
com o canteiro de milho e feijão coruja, quantos “pés de milho”,
“feijão coruja” e “feijão bastião” ele plantou, respectivamente?
A) 279, 155 e 125
B) 279, 150 e 120

C) I e III, apenas.
D) II, apenas.
E) I, apenas.

QUESTÃO 20 _______________________________
Um jogo consiste de duas urnas A e B, a primeira delas contendo
3 esferas numeradas de 2 a 4 e a segunda contendo 4 esferas
numeradas de 1 a 4, e é disputado por dois jogadores através das
seguintes ações/regras:

C) 279, 125 e 155

i) O primeiro jogador sorteia uma esfera da urna A.

D) 270, 155 e 125

ii) O segundo jogador sorteia, de uma só vez, uma quantidade
de esferas da urna B correspondente ao número da esfera
sorteada em (i).

E) 270, 150 e 120

QUESTÃO 18________________________________
Miguel quer fazer uma viagem de ônibus de Pão de Açúcar a
Maceió, mas terá que fazer uma parada em Arapiraca para trocar
de transporte. Os ônibus A, B e C partem de Pão de Açúcar, a
cada hora, na seguinte frequência: A – três vezes, B – quatro
vezes e C – duas vezes. Já os ônibus D e E que fazem o trajeto
Arapiraca-Maceió partem aleatoriamente. Contudo, sabe-se que,
num dia, o ônibus E tem o triplo de partidas de D. Assim, chegando
no ponto de ônibus em Pão de Açúcar num momento arbitrário,
qual a probabilidade de se chegar a Maceió pegando o ônibus A
ou o C, e o ônibus D?
A) 13,89%
B) 16,67%
C) 25,00%
D) 31,60%
E) 41,67%

iii) Se a soma dos números das esferas sorteadas em (ii) for
par, vence o primeiro jogador; caso contrário, ganha o
segundo jogador.
Dadas as afirmativas a respeito desse jogo,
I. Se a esfera sorteada da urna A for 2, a probabilidade de vitória
do primeiro jogador é menor que a do segundo.
II. Se a esfera sorteada da urna A for 3, as probabilidades de
vitória dos dois jogadores são iguais.
III. Se a esfera sorteada da urna A for 4, a probabilidade de vitória
do segundo jogador é zero.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II, apenas.
E) I, apenas.
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QUESTÃO 21________________________________

QUESTÃO 24 _______________________________

A prefeitura de uma cidade comprou 300 computadores para
distribuir igualmente em 6 escolas que deverão renovar seus
laboratórios de informática. Sabendo do propósito da compra, o
fabricante dos computadores programou aleatoriamente 3 desses
computadores para que seus usuários pudessem ganhar viagens
para conhecer pessoalmente a fábrica da marca. Sabendo que
cada escola possui 2 laboratórios de informática, qual a
probabilidade de 2 computadores programados para o prêmio
estarem no mesmo laboratório X de uma escola Y qualquer da
cidade?

Dados os argumentos,

A) 491/1196

I.

a) Todos os alagoanos são hospitaleiros.
b) Geraldo é hospitaleiro.
c) Geraldo é alagoano.

II.

a) Todos os alagoanos são hospitaleiros.
b) Geraldo é alagoano.
c) Geraldo é hospitaleiro.

III.

a) Todos os maceioenses são alagoanos.

B) 49/299

b) Existem alagoanos estudiosos.

C) 1/16

c) Existem maceioenses estudiosos.

D) 12/299

verifica-se que é(são) válido(s)

E) 1/14950

A) I, II e III.

QUESTÃO 22________________________________
A tabela apresenta as durações das baterias de cinco modelos de
celulares, em uso moderado, de acordo com os testes realizados
por uma empresa avaliadora de smartphones.
Modelo

Duração

A

18 h 35

B

23 h 03

C

16 h 30

D

21 h 00

E

14 h 15

B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II, apenas.
E) I, apenas.

QUESTÃO 25 _______________________________
De quantas formas diferentes é possível rearranjar as letras da
palavra “testamento” tendo a letra “o” fixada em último lugar?
A) 3.628.800
B) 3.024.000
C) 362.880
D) 302.400

Se em um determinado instante os aparelhos dos modelos A, B,
C, D e E indicam que as suas baterias estão com cargas de 60%,
50%, 70%, 60% e 100%, respectivamente, e forem mantidas as
condições de uso moderado, o primeiro aparelho a descarregar é
o do modelo

E) 30.240

A) E.
B) D.
C) C.
D) B.
E) A.

QUESTÃO 23________________________________
Considerando a sequência de pares (36,18), (93, 31) e (201,67),
qual seria um possível próximo par?
A) (507,169)
B) (300,75)
C) (207,100)
D) (150,12)
E) (44,33)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26________________________________
A saúde ambiental é um dos campos da saúde pública que merece
atenção dos Agentes Comunitários de Saúde, pois pode interferir
na saúde e no bem-estar das pessoas. Nesse contexto, assinale
a alternativa correta.
A) A poluição das águas e o descarte inadequado do lixo no solo
podem estar associados ao aumento de doenças
infectocontagiosas.
B) O uso de agrotóxicos pelos agricultores é positivo porque
evita a poluição da água e do solo e ajuda a preservar o meio
ambiente.
C) A destruição da camada de ozônio é uma ameaça para a
saúde humana e é decorrente da poluição da água dos rios e
do mar.
D) A compostagem é a transformação do lixo inorgânico em
outros produtos que podem ser úteis para os seres humanos.
E) O lençol freático é a camada de gases que envolve o planeta
Terra e é essencial para a manutenção da vida no planeta.

QUESTÃO 27________________________________
Dadas as afirmativas sobre o papel do Agente Comunitário de
Saúde (ACS),
I. O ACS, como está muito próximo da população, assume
importante papel social dentro da comunidade que ele
assiste.
II. As necessidades da população são importantes para orientar
ações dos ACS.
III. O trabalho do ACS tem sido importante para a diminuição da
taxa de mortalidade infantil no Brasil.
verifica-se que está(ão) correta(s)

QUESTÃO 29 _______________________________
Dadas as afirmativas a respeito dos preceitos, dos princípios e das
diretrizes do SUS,
I. A saúde é entendida como a ausência de doenças.
II. É importante integrar ações de promoção da saúde,
prevenção de doenças, tratamento e reabilitação.
III. Os serviços de saúde devem ser organizados em níveis
crescentes de complexidade.
IV. O poder e a responsabilidade pelo SUS são centralizados no
Governo Federal.
verifica-se que estão corretas apenas
A) I, III e IV.
B) III e IV.
C) II e IV.
D) II e III.
E) I e II.

QUESTÃO 30 _______________________________
Mário trabalha numa Unidade de Atenção Básica de Saúde da
Estratégia de Saúde da Família, como Agente Comunitário da
Saúde (ACS). Ele está iniciando suas atividades numa equipe
nova que está começando a se estabelecer e ainda não
implementou os procedimentos do e-SUS, devendo seguir os
preceitos do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).
Sabendo que o cadastramento das famílias é umas das
atribuições do ACS, Mário foi estudar para relembrar sobre o
assunto e para poder realizar suas atividades com conhecimento
de causa. Nesse contexto, assinale a alternativa correta em
relação ao cadastramento de famílias,
A) As informações contidas no SIAB são de uso exclusivo dos
profissionais de saúde para apoiarem o planejamento de
ações das equipes de Atenção Básica de Saúde.
B) Conhecer o número de pessoas e a composição das famílias
de sua área adstrita é importante e serve de base para o
planejamento de ações da equipe de saúde.

A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.

C) As informações coletadas pelo ACS no cadastramento das
famílias são fundamentais para a equipe de saúde e
permanecem imutáveis durante o tempo.

D) III, apenas.
E) I, apenas.

QUESTÃO 28________________________________
Dadas as afirmativas relativas ao trabalho em equipe na Estratégia
de Saúde da Família,
I. A visita domiciliar é de responsabilidade exclusiva dos
Agentes Comunitários de Saúde da equipe.

D) A renda familiar e o número de pessoas com diabetes são
exemplos de dados socioeconômicos coletados quando o
ACS faz o cadastramento das famílias.
E) A Ficha B do Sistema de Informação da Atenção Básica
(SIAB) é utilizada pelos ACS para realizar o cadastramento
das famílias adstritas.

II. O acolhimento dos usuários é de responsabilidade exclusiva
dos Técnicos de Enfermagem.
III. A consulta médica é de responsabilidade exclusiva do médico
da equipe.
IV. O planejamento e a avaliação das ações são de
responsabilidade exclusiva do enfermeiro da equipe.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II, III e IV.
B) II e IV, apenas.
C) I e IV, apenas.
D) I e III, apenas.
E) III, apenas.
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QUESTÃO 31________________________________

QUESTÃO 33 _______________________________

Considerando que o território pode ser definido como um espaço
social onde vivem os indivíduos e suas famílias, proveniente de
uma construção histórica, política, social e cultural e que a
territorialização em saúde é um processo que auxilia a Equipe de
Saúde da Família a se apropriar dos espaços e respeitar as
pessoas que neles habitam e suas histórias, dados os conceitos
acerca da territorialização:

Dadas as afirmativas sobre transmissão, sintomas, controle e
prevenção de zica e chikungunya,

I. “Área de abrangência” é a área de responsabilidade de uma
Unidade de Saúde e é coerente com a lógica da Vigilância
Sanitária.
II. ‘Microárea” é a área delimitada geograficamente, que fica
disposta ao redor dos serviços de saúde existentes.
III. “Distrito sanitário” é uma área geográfica delimitada para
facilitar a administração municipal.
IV. “Regional de saúde” é um segmento da área de abrangência
que fica sob a responsabilidade de um ACS.
verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

I. A pessoa que já foi acometida pela febre chikungunya precisa
ter cuidado para não ser reinfectada, pois, em uma
reinfecção, a doença pode ter consequências mais graves do
que no episódio anterior.
II. A vacina contra a chikungunya está disponível em todas as
unidades básicas de saúde do Brasil e deve ser administrada
em todas as crianças até cinco anos e nos adultos que ainda
não foram infectados.
III. Como existe a possibilidade de transmissão sexual do vírus
da zica, o Ministério da Saúde recomenda que as gestantes
que vivem em área de transmissão do vírus usem
preservativo nas relações sexuais.
IV. A chikungunya e a zica podem ser transmitidos por mosquitos
Aedes aegypti, assim como a dengue. A chikungunya também
pode ser transmitida por mosquitos Aedes albopictus.
verifica-se que está(ão) correta(s), segundo informações do
Ministério da Saúde do Brasil, apenas

A) II, III e IV.
B) I, II e III.

A) III.

C) II e IV.

B) I e IV.

D) I e III.

C) II e III.

E) I.

D) III e IV.

QUESTÃO 32________________________________

E) I, II e IV.

Assinale a alternativa correta em relação ao Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS) e à Estratégia de Saúde da
Família (ESF),

QUESTÃO 34 _______________________________

A) Para ajudar a consolidar o SUS, o Ministério da Saúde
aprovou o Programa Saúde da Família (PSF) em 1988.
Posteriormente, o PSF passou a ser denominado de
Estratégia de Saúde da Família.
B) A Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, determinou que a
Estratégia Saúde da Família (ESF) substituísse o Programa
Saúde da Família (PSF), já que deveria ser permanente e
contínua.
C) Segundo a Política Nacional da Atenção Básica de 2007, a
ESF visa desenvolver atividades de acordo com o diagnóstico
situacional, tendo como foco o sujeito e a atenção individual.
D) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde resultou em
impactos negativos nos indicadores de saúde; por isso, ele foi
substituído pelo Programa de Saúde da Família.
E) A ESF é uma estratégia que ajuda a reorientação do sistema
de saúde brasileiro e prevê como porta de entrada para o SUS
os hospitais dos municípios do país.

O Agente Comunitário de Saúde deve ter conhecimentos básicos
suficientes para dar as orientações de promoção de saúde e para
fazer os encaminhamentos adequados relativos à população sob
sua responsabilidade. Nesse contexto, assinale a alternativa
correta com relação a orientações e encaminhamentos sobre a
saúde nas diversas fases da vida.
A) A menarca normalmente é o primeiro sinal da puberdade
feminina, sendo seguida do aparecimento do broto mamário
Nesse contexto, o Ministério da Saúde considera precoce a
puberdade iniciada antes dos 13 anos de idade.
B) O método contraceptivo denominado método de Billings é
aquele em que a mulher deve avaliar sua temperatura basal
durante o seu ciclo menstrual, pois na época da ovulação há
um discreto aumento dessa temperatura.
C) A vacina BCG deve ser administrada nas crianças
recém-nascidas
o
mais
precocemente
possível,
preferencialmente até 12 horas do nascimento, caso a criança
tenha o peso igual ou superior a 2 kg.
D) Um dos passos recomendados pelo Ministério da Saúde do
Brasil para o pré-natal de qualidade é que a gestante seja
encaminhada precocemente à Unidade de Saúde até a
15ª semana de gravidez.
E) Bebês de até 6 meses de idade apresentam risco de queda;
por isso, uma das recomendações do Ministério da Saúde é
que o berço tenha grades altas e com o máximo de 10 cm
afastadas uma da outra.
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QUESTÃO 35________________________________

QUESTÃO 37 _______________________________

Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH)
busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos
serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e
cuidar (BRASIL, 2013). Nesse contexto, dadas as afirmativas,

Compreendendo que a saúde bucal é um dos focos de cuidado do
agente de saúde, dadas as afirmativas,

I. A tranversalidade e a indissociabiidade entre atenção e
gestão fazem parte dos princípios da PNH.
II. O acolhimento e a clínica ampliada e compartilhada fazem
parte das diretrizes da PNH.
III. A valorização do trabalhador não é uma discussão inserida na
PNH.
verifica-se que está(ão) correta(s)

I. As práticas de saúde bucal são influenciadas por redes de
significados socialmente construídas em que o agente de
saúde precisa intervir.
II. Os agentes de saúde são considerados sujeitos capazes de
prover facilidades ao processo de desenvolvimento das ações
de saúde bucal.
III. A saúde bucal é um dos componentes de atuação do agente
de saúde, e sua ampliação visa à melhoria do quadro
epidemiológico da população.
IV. A orientação sobre a saúde bucal ao trabalhador faz-se
necessária, pois a falta de dentes pode desvalorizá-lo
enquanto força de trabalho.

A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

D) III, apenas.

A) I, II, III e IV.

E) I, apenas.

B) I, III e IV, apenas.

QUESTÃO 36________________________________

C) II e IV, apenas.

Em se tratando da visita domiciliar do agente de saúde ao idoso,
é correto afirmar:

D) II e III, apenas.

A) a prática de visita domiciliar realizada pelo agente de saúde
ao idoso passa a ter maior efetividade quando amparada por
ações intersetoriais, principalmente quando se leva em
consideração o impacto dos determinantes sociais.
B) os parâmetros de avaliação que o agente de saúde fornece à
sua equipe após a visita domiciliar ao idoso restringem-se ao
fornecimento de medicamentos, uma vez que a visita precisa
ser realizada com foco na doença do idoso.
C) as visitas domiciliares do agente de saúde aos idosos frágeis
dispensam a construção de um plano terapêutico familiar,
visto que a intervenção não influencia na perda da autonomia
ou evita a dependência funcional.
D) o agente de saúde após executar a visita domiciliar precisa
realizar o registro de dados coletados durante a visita. Porém,
o planejamento e a avaliação desse processo são atividades
privativas do enfermeiro chefe.
E) a ferramenta de apoio matricial não tem se mostrado útil no
cuidado à saúde do idoso, uma vez que ela não fornece ao
agente de saúde uma construção compartilhada do cuidado.

E) I, apenas.

QUESTÃO 38 _______________________________
Em 14 de agosto de 2018, entrou em vigor a Lei nº 13.708, que,
alterando a Lei nº 11.350/2006, modificou normas que regulam o
exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde. Dadas
as afirmativas,
I. É essencial e obrigatória a presença de Agentes Comunitários
de Saúde na Estratégia Saúde da Família na estrutura de
vigilância epidemiológica e ambiental.
II. A cada 2 (dois) anos deverão ser organizados e financiados,
de modo tripartite, cursos de aperfeiçoamento para Agentes
Comunitários de Saúde.
III. Compete ao Agente Comunitário de Saúde custear sua
locomoção e demais despesas inerentes e necessárias para
o exercício das suas atividades.
verifica-se que é(são) preceito(s) da Lei nº 11.350/2006, a partir
da Lei nº 13.708/2018,
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) III, apenas.
E) I, apenas.
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QUESTÃO 39________________________________
Um agente de saúde que, em uma visita domiciliar, encontrar um
criadouro do Aedes aegypti na residência de um usuário deve
A) pedir licença ao morador para, sozinho, vistoriar os cômodos
da casa para identificar outros criadouros de mosquito.
B) dispensar ações de manejo integrado de vetores, pois isso
pode comprometer a saúde da população.
C) planejar as ações de controle vetorial somente quando houver
caso de febre amarela silvestre.
D) realizar a notificação apenas dos casos confirmados de
dengue e chikungunya.
E) realizar a remoção mecânica dos ovos e larvas do mosquito
quando encontrados.

QUESTÃO 40________________________________
A recente introdução de outras arboviroses no Brasil traz ao país
o desafio de combater, com eficiência, o mosquito vetor (SOUZA
et al., 2018). Estão associados ao aumento da incidência de
arboviroses em áreas urbanas:
I. o adensamento populacional e a urbanização desordenada;
II. o transporte de pessoas e mercadorias;
III. a educação em saúde de forma unidirecional;
IV. a diminuição do índice de infestação predial.
Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s)
A) I, II, III e IV.
B) I, II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) II e IV, apenas.
E) I, apenas.
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ATENÇÃO!
O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de eliminação
do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso no momento da saída do
candidato em definitivo do Local de Prova.
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EDITAL Nº 01/2018 – Município de Porto Calvo/AL
7.1. A COPEVE/UFAL divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as Provas Objetivas, no endereço
eletrônico: www.copeve.ufal.br, na data provável de 06/12/2018, a partir das 21h00.
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www.copeve.ufal.br
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