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amasse; 
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4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E; 
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após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala; 

10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima. 
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

NÃO EXISTE RELACIONAMENTO PERFEITO, EXISTE 

RELACIONAMENTO POSSÍVEL! 

 

Quando se fala em relacionamento a maior dificuldade 

não é lidar com o outro. Nossa maior dificuldade é lidar com a 

nossa mente, ou seja, com as expectativas e os sonhos que ela tem. 

É por isso que o terapeuta e espiritualista Luiz Gasparetto diz que 

não existe relacionamento ideal, existe relacionamento possível.                                                          

 Temos uma ideia muito distorcida de uma relação per-

feita, porque nosso conceito de perfeição é uma cópia do que ve-

mos nos filmes e livros. A partir deles fazemos um script da rela-

ção, de como ela deve ser, como o parceiro deve nos tratar, que 

falas ele deve dizer, quando deve dizer, como deve dizer. Fazemos 

uma peça perfeita em nossa mente, uma história de vários atos, 

com começo meio e fim, permeado de flores, promessas, presen-

tes, casamento, casa, filhos e uma velhice tranquila ao lado do par-

ceiro, com uma morte de preferência em conjunto e de mãos da-

das. Fazemos todo um teatro com nossa imaginação e exigimos 

isso do outro. Assumimos um papel na relação e deixamos de ser  

naturais para nos tornarmos o personagem que aprendemos que 

devemos ser dentro de um relacionamento. Mas, quando os im-

provisos da vida fazem algum dos dois sair do roteiro nós fecha-

mos as cortinas. Esperneamos, gritamos, choramos, nos decepci-

onamos porque as coisas não foram como “imaginávamos” e o 

espetáculo da relação acabou sem aplausos. Essa decepção tão 

constante em nossas relações vem do choque entre o imaginado e 

o verdadeiro.      

 E por que imaginamos tanto?   

 Porque temos um sério problema de não assumirmos nos-

sas necessidades emocionais e acabamos as projetando nos outros. 

Então não vemos a pessoa como ela é, a vemos como nós quería-

mos que ela fosse. O resultado disso é que queremos criar pessoas 

artificiais, apagando a sua verdadeira personalidade, para ter al-

guém que na verdade não existe. Neste jogo o natural é sempre 

mais forte e uma hora ou outra ele acaba aparecendo. E os proble-

mas surgem pelo simples fato de que nenhuma pessoa real vai po-

der competir com o ideal de parceiro que você faz na cabeça. É 

uma batalha perdida. Afinal, ninguém tem a capacidade para adi-

vinhar o que o outro imagina, ou pra ser o que não é.  

 Quando compreendemos que todas as pessoas têm suas 

limitações, que cada um tem uma personalidade própria e o direito 

de se manifestar como é, abrimos nosso coração para a oportuni-

dade de viver um amor verdadeiro. Neste ponto ficamos diante de 

uma pessoa que realmente existe, e que na sua naturalidade, sem 

estar coberta por um monte de exigências, pode nos surpreender 

com seu jeito espontâneo de ser todos os dias. Talvez você nunca 

venha a viver o que imaginou, mas viverá algo muito melhor, den-

tro da solidez que a realidade traz.    

 Viver um relacionamento real exige amadurecimento, 

força interior, estabilidade emocional e acima de tudo amor. É a 

ternura de olhar o outro como ele é, de amar quem está na sua 

frente e não na sua cabeça, é a compaixão de aceitar suas limita-

ções, porque temos limitações também, e é um ato de coragem, de 

mesmo sabendo de seus pontos fracos e dos desafios de um rela-

cionamento, aceitar dar as mãos e caminhar juntos nesta jornada 

de aprendizagens.     

 Os relacionamentos existem pra isso. Para aprender. Não 

aprender necessariamente a lidar com o outro, mas sim conosco. 

Pois um relacionamento nos dá um espelho de nossas emoções 

íntimas. Aceitar se relacionar é aceitar se encarar: encarar nossos 

sonhos, expectativas, nossa paciência, bondade, aceitação, com-

paixão, ternura, fé, confiança, e acima de tudo, nossa capacidade 

de amar. 
    

(https://osegredo.com.br/nao-existe-relacionamento-perfeito-existe-
relacionamento-possivel/ Adaptado. Acesso em 20/10/019) 

 

01- De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 

 

A. A durabilidade de um relacionamento se dá quando o 

parceiro confirma as idealizações preestabelecidas no ou-

tro. 

B. Um dos entraves dos relacionamentos é a disparidade de 

sonhos e de expectativas dos parceiros sem um acordo 

prévio. 

C. A relação é um autoconhecimento a ser desafiado diaria-

mente para poder conciliar os momentos de idealização 

aos da realidade.   

D. A aceitação do parceiro como um ser de limitações traz 

decepções e frustrações, e a crença de não ter encontrado 

ainda o companheiro ideal. 

E. As relações se edificam quando o parceiro se dispõe a 

encarar a si mesmo e a enxergar o outro de maneira au-

têntica, sem fantasiar. 

 

02- Analise as relações de sentido sugeridas a seguir para 

determinados segmentos do texto e assinale a alternativa correta: 

 

A. No período: “Nossa maior dificuldade é lidar com a 

nossa mente, ou seja, com as expectativas e os sonhos 

que ela tem.”, a expressão destacada sinaliza que haverá 

uma mudança argumentativa no enunciado. 

B. Em: “... porque nosso conceito de perfeição é uma cópia 

do que vemos nos filmes e livros. A partir deles fazemos 

um script da relação...”, o recurso coesivo grifado, refere-

se exclusivamente ao termo ‘livros’, inspiração constante 

para os relacionamentos. 

C. No trecho: “... os improvisos da vida fazem algum dos 

dois sair do roteiro...”, a expressão destacada equivale a 

‘um dos parceiros resolve terminar a relação’. 

D. Em: “... e o direito de se manifestar como é...”, o vocá-

bulo grifado possui o mesmo significado de   ‘ocultar’. 

E. No trecho: “Pois um relacionamento nos dá um espelho 

de nossas emoções íntimas.”, a expressão sublinhada 

equivale semanticamente à simbologia do reflexo, do 

verdadeiro conteúdo dos corações dos homens e de sua 

consciência. 

 

03- No enunciado: “Essa decepção tão constante em nossas 

relações vem do choque entre o imaginado e o verdadeiro.”, o 

recurso linguístico destacado pode ser substituído no contexto sem 

prejuízo semântico por: 

 

A. conflito 

B. roteiro 

C. acordo 

D. indiferença 

E. convergência      

 

 

 

https://osegredo.com.br/nao-existe-relacionamento-perfeito-existe-relacionamento-possivel/
https://osegredo.com.br/nao-existe-relacionamento-perfeito-existe-relacionamento-possivel/
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04- Considerando o processo de formação de palavras, analise os 

enunciados a seguir e indique a alternativa correta: 

 

A. O vocábulo ‘espiritualista’ é formado pelo acréscimo do 

sufixo –ISTA, cujo sentido significa ‘doutrina’, caracte-

rizando a composição por sufixação. 

B. No termo ‘decepcionamos’, tem-se a desinência número-

pessoal  -MOS, que indica a segunda pessoa do plural. 

C. Em: “o imaginado e o verdadeiro.”, registra-se o pro-

cesso da composição imprópria, quando as palavras tran-

sitam de classe gramatical, sem sofrer acréscimo ou su-

pressão em sua forma. 

D. Na palavra destacada em: “que falas ele deve dizer”, 

ocorre a derivação regressiva, formada por redução e não 

por acréscimo. 

E. Em: “... a sua verdadeira personalidade...”, o vocábulo 

destacado é formado pelo sufixo  – DADE, caracteri-

zando a derivação parassintética. 

 

05- Considerando as normas da acentuação gráfica vigentes, 

indique a alternativa em que as regras foram desrespeitadas. 

 

A. No trecho: “... existe relacionamento possível.”, o termo 

destacado possui a tonicidade na penúltima sílaba e é 

acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada em 

L, como ‘hábil’ e ‘durável’.  

B. Em: “Temos uma ideia muito distorcida...”, a palavra 

sublinhada deixou de ser acentuada, pois não se usa mais 

o acento dos ditongos abertos ÉI e ÓI das palavras paro-

xítonas, como ‘plateia’ e ‘paranoia’.       

C. Em: “... as pessoas têm suas limitações...”, o termo des-

tacado é acentuado por estar conjugado na terceira pessoa 

do plural, como também ocorre em ‘ele contêm’, ‘ele de-

têm’ e ‘ele vêm’.  

D. Em: “... relacionamento nos dá um espelho...”, o termo 

acentuado se justifica por ser um monossílabo   tônico 

terminado em A(s), E(s) ou O(s), igual às palavras ‘chá’  

, ‘vá’, ’ mês’,  ‘pô-lo’.  

E. Em: “... seu jeito espontâneo... ”, o vocábulo grifado  pos-

sui a penúltima sílaba tônica e acentua-se por ser uma 

palavra paroxítona terminada em DITONGO,  como 

ocorre em   ‘água’,  ‘’espécie’ e pônei’.   

 

06- Acerca do emprego dos pronomes e de sua funcionalidade 

como elemento de coesão, analise os enunciados recortados do 

texto e indique a alternativa adequada ao substituir a expressão 

grifada pela      construção pronominal entre parênteses:  

 

A. “... apagando a sua verdadeira personalidade...”  (apa-

gando-la) 

B. “...compaixão de aceitar suas limitações...” ( aceitá–las) 

C. “... queremos criar pessoas artificiais...” ( criar-lhes) 

D. “Temos uma ideia muito distorcida...”  (Temos-a) 

E. “Viver um relacionamento real...” ( Viver-no) 

 

 07- No enunciado: “E por que imaginamos tanto?”, o termo 

destacado foi empregado de acordo com a norma culta.  

Assinale a alternativa em que o vocábulo em destaque também 

atende às regras em vigor. 

 

A. Mau deu início ao relacionamento, procurava idealizar as 

ações do parceiro e exigia justificativas. 

B. Para o sucesso do relacionamento, é preciso, na vida do 

casal, que haja compreensão e um interesse afim. 

C. A parceria envolve aceitação e reconhecimento do outro 

há cerca das ideias e atitudes concretizadas. 

D. A não idealização do outro e o diálogo aberto traçam o 

verdadeiro caminho onde o casal almeja chegar. 

E. A aceitação do outro como ele realmente é, faz-se neces-

sária para o amadurecimento da relação, se não as frus-

trações da idealização virão. 

 

08- Analise os enunciados a seguir em relação ao emprego dos 

verbos e de sua funcionalidade diante do contexto apresentado e  

assinale  a alternativa correta: 

 

A. No trecho: “... o espetáculo da relação acabou sem aplau-

sos.”, o verbo está flexionado no pretérito perfeito do 

modo indicativo e indica uma ação duvidosa. 

B. No trecho: “... como nós queríamos...”, o verbo encontra-

se conjugado no pretérito imperfeito do modo  indicativo 

e designa uma ação não concluída, com uma ideia de 

continuidade. 

C. No fragmento: “Porque temos um sério problema...”, o 

verbo foi empregado no presente do modo subjuntivo, in-

dicando uma ação realizada no ato da fala. 

D. Na oração: “... mas viverá algo muito melhor...”, o verbo 

empregado no futuro no presente do modo indicativo, si-

naliza um tempo anterior ao ato de fala. 

E. No fragmento: “... pessoa que realmente existe...”, o 

verbo está flexionado no modo imperativo na terceira 

pessoa do singular, designando conselho. 

 

09- No período: “Talvez você nunca venha a viver o que 

imaginou, mas viverá algo muito melhor....”, a oração sublinhada 

é encabeçada por um conectivo que estabelece uma relação 

semântica de: 

 

A. oposição 

B. conclusão 

C. finalidade 

D. concessão 

E. conformidade 

 

10- Assinale, entre os enunciados a seguir, o que analisa de forma 

inadequada as relações morfológicas do texto: 

 

A. Em: “Esperneamos, gritamos, choramos, nos decepcio-

namos porque as coisas não foram como “imagináva-

mos”...”, o uso dos verbos e do pronome ‘nos’ na pri-

meira pessoa do plural sinaliza a ideia de o autor também 

se incluir no texto. 

B. Em: “... competir com o ideal de parceiro que você faz 

na cabeça.”, o pronome destacado substitui “o ideal de 

parceiro’ para evitar, desse modo, a repetição. 

C. Em: “Então não vemos a pessoa como ela é, a vemos 

como nós queríamos que ela fosse.”, os pronomes pesso-

ais estabelecem uma rede de retomada ao mesmo subs-

tantivo: ‘pessoa’. 

D. Em: “... ou pra ser o que não é.” e em: “... como o parceiro 

deve nos tratar...”, os elementos sublinhados são, respec-

tivamente, pronome e artigo. Ambos desempenham a 

função de particularizar o termo que caracterizam. 
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E. Em: “... quando os improvisos da vida fazem algum dos 

dois sair do roteiro...” o substantivo grifado indica, no 

contexto, um sentido de algo feito ou dito sem prepara-

ção, sem aviso prévio. 

 

11- Está empregada plenamente correta a ocorrência de crase na 

alternativa: 

 

A. O olhar dado à relações alicerçadas na confiança e no 

aprendizado com o outro fortalece os laços. 

B. Estar disposto à aprender e à escutar o outro promovem 

o amadurecimento do casal na relação. 

C. É preciso preferir o diálogo sincero à imaginação fértil 

do parceiro no relacionamento. 

D. Referir-se à uma relação fictícia como princípio do rela-

cionamento implica fuga ao real. 

E. Estar frente à frente numa relação conjugal envolve res-

peito e acolhida do outro sem idealização. 

 

12- Acerca das regras da regência verbal e nominal, indique a 

alternativa em que o emprego do elemento destacado atende à 

norma culta: 

 

A. As tensões e incertezas de que o casal faz alusão devem 

ser encaradas como aprendizagem. 

B. As tensões e incertezas por que o casal se lembra devem 

ser encaradas como aprendizagem. 

C. As tensões e incertezas de que o casal reclama devem ser 

encaradas como aprendizagem. 

D. As tensões e incertezas às quais o casal convive devem 

ser encaradas como aprendizagem. 

E. As tensões e incertezas às quais o casal resolve devem 

ser encaradas como aprendizagem. 

                   

 
                                           
(https://br.pinterest.com/pin/439452876114317749/?d=t&mt=signup) 

13- Nessa peça publicitária, busca-se atingir o público-alvo de 

forma mais direta e eficaz com o objetivo de: 

 

A. Destacar a aceitação da maior parte dos homens em cui-

dar da saúde. 

B. Divulgar o empenho do órgão da Saúde através de ações 

efetivas. 

C. Combater o preconceito em relação ao exame de próstata 

em algumas regiões. 

D. Promover a adesão ao movimento e a realização de exa-

mes preventivos. 

E. Instruir  a sociedade, em geral, a ir regularmente ao mé-

dico. 

 

14- As regras da concordância verbo-nominal não foram 

cumpridas no enunciado da alternativa: 

 

A. Durante o mês de novembro, vai haver diversas palestras 

e a realização de exames para o combate ao câncer de 

próstata. 

B. O receio do exame de toque, na maioria das vezes, ocorre 

por falta de informações devidas e de consulta médica. 

C. O incentivo dos profissionais da saúde, para os exames 

serem realizados, intensifica-se no mês de novembro.  

D. As medidas de prevenção tornam-se essenciais para ini-

bir os casos de câncer de próstata no Brasil. 

E. No momento, foram expostas ao público, segundo a Se-

cretaria de Saúde, a campanha de prevenção Novembro 

azul. 

 

15- Está corretamente empregada a pontuação do seguinte 

período: 

 

A. É importante que os homens passem a se cuidar como 

rotina, pois 90% dos casos diagnosticados de câncer de 

próstata têm cura, desde que o diagnóstico e o tratamento 

aconteçam em fase inicial. 

B. O hábito de fazer exames periódicos principalmente a po-

pulação masculina, está distante do que é esperado e, ide-

alizado pelo setor  da Saúde Pública  no Brasil. 

C. Sabe-se que nos últimos anos, os casos de câncer de prós-

tata detectados no Brasil, em sua maioria, poderiam ter 

chegado à cura, se exames preventivos, fossem feitos. 

D. É fundamental a realização de exames para um diagnós-

tico preciso, porém, segundo afirmam os especialistas de 

saúde há resistência por uma boa parte dos homens. 

E. No Brasil, a falta de cultura de se cuidar, por parte dos 

homens de maneira preventiva leva a um diagnóstico tar-

dio devido ao avanço rápido da doença espalhando-se, 

para outros órgãos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/439452876114317749/?d=t&mt=signup
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

16 – São vantagens do estudo de prevalência, EXCETO: 

 

A. Baixo custo 

B. Análise simples 

C. Capacidade de gerar hipóteses 

D. Fácil 

E. Alto poder analítico 

 

17 – É um estudo epidemiológico do tipo experimental: 

 

A. Estudos de casos 

B. Estudos ecológicos 

C. Estudos de coorte 

D. Ensaios de comunidade 

E. Estudos casos-controle 

 

18 – Referente à prevenção de doenças sexualmente transmissí-

veis, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Todos devem ser informados sobre os fatores de risco de 

DST e aconselhados sobre medidas efetivas para reduzi-

los. 

B. A história deve incluir questões sobre o número e a natu-

reza dos parceiros sexuais, antecedentes de DST, uso de 

preservativo, e práticas particularmente de alto risco, 

como penetração anal. 

C. O aconselhamento para prevenção de DST seria no sen-

tido da manutenção de relações preferencialmente mono-

gâmicas, uso regular de preservativo de látex, e o cuidado 

no contato sexual com parceiros casuais ou indivíduos de 

alto risco. 

D. Mulheres devem ser informadas de alternativas de pre-

venção de DST, quando os parceiros masculinos se ne-

gam usar preservativos (inclusive os esposos), como o 

uso de preservativo feminino. 

E. Durante o aconselhamento, deve-se enfatizar que o uso 

de álcool e drogas pode levar a comportamento sexual de 

alto risco. Todos usuários de qualquer tipo de drogas, in-

clusive álcool, devem ser encaminhados para centros es-

pecializados e orientados a evitar o compartilhamento de 

seringas e agulhas. 

 

19 – Na associação entre fator e a doença, observe o questiona-

mento a seguir: 

 

“De todos os casos da doença na população, quais foram os casos 

exclusivamente relacionados ao fator estudado? Representa a pro-

porção da doença que poderia ser eliminada da população caso 

fosse removida a exposição” 

 

Tal contexto refere-se a: 

 

A. Risco relativo 

B. Odds Ratio 

C. Razão de prevalência 

D. Risco atribuível ao fator 

E. Risco atribuível na população 

 

20 – A Organização Mundial de Saúde – OMS, define a adoles-

cência como o período compreendido entre: 

 

A. 10 e 20 anos. 

B. 12 e 18 anos. 

C. 10 e 18 anos. 

D. 12 e 20 anos. 

E. 10 e 25 anos. 

 

21 – Caracterizam a Gonorréia, EXCETO: 

 

A. Causada pela espécie bacteriana Neisseria gonorrhoeae.  

B. A mulher tem 50% de chance de ser infectada, após um 

único intercurso com um homem infectado e Homem tem 

20% de chance de adquirir infecção de uma mulher In-

fectada. 

C. Indíviduos assintomáticos (geralmente homens) princi-

pais reservatórios. 

D. Infecção pode ser transmitida durante o parto: oftalmite 

neonatal. 

E. Normalmente a infecção é localizada, mas pode haver 

disseminação para outras partes do corpo. 

 

22 – Na coleta seletiva, os materiais de vidro devem ser descarta-

dos em lixeira de cor: 

 

A. Azul 

B. Verde 

C. Amarelo 

D. Preto 

E. Laranja  

 

23 – Doenças que tem como vetores o mosquito, EXCETO: 

 

A. Malária 

B. Febre Amarela 

C. Dengue 

D. Leishmaniose 

E. Tifo Murino 

 

24 – O tracoma é uma inflamação causada por uma bactéria que 

afeta essencialmente: 

 

A. Fígado 

B. Olhos 

C. Coração 

D. Pele 

E. Pulmão 

 

25 – NÃO está entre os fatores de risco do câncer bucal: 

 

A. Etilistas crônicos. 

B. Má higiene bucal. 

C. Dieta rica em sacarose e sódio. 

D. Desnutridos e imunodeprimidos. 

E. Portadores de próteses mal ajustadas ou que sofram de 

outra irritação crônica da mucosa bucal. 
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26 – O tempo de decomposição do alumínio é em média: 

 

A. Mais de 20 anos 

B. Mais de 50 anos 

C. Mais de 200 anos 

D. Mais de 1000 anos 

E. Indeterminado 

 

27 – A amamentação é um processo essencial para a saúde do 

bebê. Vários estudos indicam que o aleitamento materno como 

única forma de alimentação até o sexto mês de vida pode evitar 

diversas mortes, além de ser fundamental para o crescimento e 

desenvolvimento da criança. Desta forma, são benefícios da 

amamentação natural para a criança, EXCETO: 

 

A. Obtenção de um adequado tônus muscular orofacial, 

crescimento das funções de mastigação, deglutição e fo-

nação. 

B. Perfeita estimulação sensória, motora e oral dos órgãos 

fono-articulatórios, propiciando o bom desenvolvimento 

da fala. 

C. Correto padrão de respiração. 

D. Correto posicionamento da língua sobre as arcadas den-

tárias, diminuindo o vedamento labial, crescimento das 

arcadas e a posição correta dos dentes sobre a arcada. 

E. Deglutição correta. 

 

28 – São sinais de alerta em Adolescente, EXCETO: 

 

A. Magreza excessiva ou obesidade. 

B. Fugas frequentes de casa. 

C. Indícios de violência na família. 

D. Indícios de uso de álcool, cigarro e outras drogas. 

E. Curiosidade por assunto sexual. 

 

29 – Após dissolvido em água, a solução de reidratação oral pode 

ser utilizada por um período de até: 

 

A. 2 horas 

B. 6 horas 

C. 12 horas 

D. 24 horas 

E. 7 dias  

 

30 – São exemplos de ações de proteção específica, EXCETO: 

 

A. Acompanhamento pré-natal. 

B. Planejamento familiar. 

C. Desinfecção concorrente e terminal. 

D. Proteção contra riscos ocupacionais. 

E. Cloração da água. 

 

31 – Normalmente, os bebês nascem com peso altura, 

respectivamente: 

 

A. Entre 2,0 kg e 3,5 kg e entre 45 e 52 centímetros. 

B. Entre 2,0 kg e 4,0 kg e entre 45 e 54 centímetros. 

C. Entre 3,5 kg e 4,5 kg e entre 50 e 54 centímetros. 

D. Entre 2,5 kg e 4,0 kg e entre 47 e 54 centímetros. 

E. Entre 3,0 kg e 4,5 kg e entre 48 e 55 centímetros. 

 

 

32 – Os sinais de risco na gestação são, EXCETO: 

 

A. Perder líquidos ou sangue pela vagina. 

B. Acordar com as pernas, mãos, braços e olhos inchados; 

C. Ter fortes dores de cabeça. 

D. Ter contrações fortes na barriga antes do período previsto 

para o parto. 

E. Se no último trimestre de gestação a mãe não sentir o 

bebê mexer por mais de 48 horas (até 48 horas é normal 

até o terceiro trimestre, não há o que se preocupar). 

 

33 – São vantagens dos métodos de barreira, EXCETO: 

 

A. Não faz mal à saúde. 

B. Oferece segurança para evitar a gravidez, quando utili-

zado corretamente. 

C. Camisinha feminina e masculina oferecem proteção con-

tra as DST e Aids. 

D. Baixo custo. 

E. Seu uso não exige disciplina. 

 

34 – A transmissão do HIV passa de uma pessoa infectada para 

outra por meio de quatro líquidos produzidos pelo nosso corpo. 

Esses líquidos são, EXCETO: 

 

A. Saliva. 

B. Sangue. 

C. Esperma. 

D. Líquido da vagina. 

E. Leite do peito da mãe infectada para o bebê. 

 

35 – A maior atenção e frequência de visitas domiciliares devem 

ser feitas para os(as) idosos(as) que apresentarem os seguintes 

dados, EXCETO: 

 

A. Queda ou internação nos últimos doze meses. 

B. Diabetes e/ou hipertensão sem acompanhamento. 

C. Paciente que não faz acompanhamento regular de saúde. 

D. Idoso que fica sozinho e que tem várias doenças crônicas, 

referindo-se ao seu estado de saúde como ruim ou muito 

ruim. 

E. Acamados ou com dificuldade de se locomover até a 

UBS. 

 

36 – Refere-se ao papel como ACS junto às pessoas que não têm 

o diagnóstico de diabetes, mas possuem os fatores de risco, 

EXCETO: 

 

A. Identificar, na área de atuação, a partir dos fatores de 

risco, membros da comunidade com maior risco para di-

abetes, orientando-os a procurar a UBS para avaliação. 

B. Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis, ba-

seados em frutas, verduras, derivados de leite desnatado 

e sacarose. 

C. Orientar a redução ou abandono do consumo de bebidas 

alcoólicas, assim como a redução/eliminação do taba-

gismo. 

D. Estimular a realização de atividades físicas regulares. 

E. Esclarecer à comunidade, por meio de ações individuais 

ou coletivas, os fatores de risco para o diabetes, orien-

tando sobre as medidas de prevenção. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

MÉDIO – 16/21 – ACS – ESF: ANA LUIZA; AÇUCAR (ELIAS TAVARES) BADOQUE; GRAVATÁ DO IBIAPINA; VILA SO SOCORRO; CAIC. 

Página 6 

37 – A Taenia saginata tem como principal hospedeiro 

intermediário o: 
 

A. Homem 

B. Bovino 

C. Suíno 

D. Cão 

E. Felino 

 
38 – “Colocar-se no lugar” de outra pessoa, a fim de compreendê-

la melhor e responder de forma solidária, de acordo com as 

circunstanciais. 

 

O texto descreve que grande qualidade que um profissional deve 

possuir pelo outro colega de trabalho? 

 

A. Empatia 

B. Simpatia 

C. Apatia 

D. Antipatia 

E. Amizade verdadeira 

 

39 – São transmissões principais da toxoplasmose, EXCETO: 

 

A. Fezes de felinos.  

B. Carne crua ou mal cozida.  

C. Verduras e vegetais mal higienizados e contaminados pe-

las fezes.  

D. Transfusão sanguínea e relação sexual. 

E. Da mãe para o feto, durante a gestação. 

 

40 – As mãos de uma pessoa que manipula um alimento podem 

contaminá-lo e transmitir doenças para as pessoas que irão con-

sumi-los. Logo, o manipulador de alimentos deve sempre lavar as 

mãos nas seguintes ocasiões, EXCETO: 

 

A. Chegar ao trabalho.  

B. Tossir, espirrar ou assoar o nariz.  

C. Fumar, recolher o lixo e resíduos.  

D. Antes de manipular alimentos.  

E. Ao calçar as luvas de manipulação de alimentos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


