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Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!

NÃO SE ESQUEÇA DE MARCAR, na Folha de Respostas, a letra da sua prova indicado na capa deste caderno.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA)
Texto para a Questão 1
“[...] Não instale nem use o computador em
locais muito quentes, frios, empoeirados, úmidos ou que estejam sujeitos a vibrações. Não
exponha o computador a choques, pancadas
ou vibrações, e evite que ele caia, para não
prejudicar as peças internas [...]”. (Manual de
instruções de um computador).
Trata-se de um texto:
(A) Narrativo
(B) Dissertativo
(C) Descritivo
(D) Injuntivo
Questão 2–(IEDES–2019–Prefeitura
Floresta do Araguaia – PA)

de

Todas as alternativas estão em conformidade
com a norma culta, exceto:
(A) Bem-vindo à Curitiba dos Pinheirais.
(B) Bem-vindo à Curitiba.
(C) Bem-vindo à Bahia.
(D) Bem-vindo a Carolina.
Questão 3–(IEDES–2019–Prefeitura
Floresta do Araguaia – PA)

de

Em todas as alternativas as palavras estão
devidamente separadas, exceto:
(A) ál-co-ol; em-pre-en-de-dor; a-ben-ço-o;
fri-ís-si-mo; his-tó-ria
(B) co-or-de-nar; des-cer; as-sa-do; ex-ces-so; hi-a-to
(C) pers-pi-caz; po-lí-ci-a; pneu-má-ti-co; pai-sa-gem; Pa-ra-guai
(D) psi-co-lo-gi-a; psi-co-se; im-pos-sí-vel;
sé-rie; e-xer-cí-cio
Texto para as questões 4 e 5:
A Quimera da Felicidade
(...) do alto de uma montanha, inclinei os
olhos a uma das vertentes, e contemplei, durante um tempo largo, ao longe, através de
um nevoeiro, uma cousa única. Imagina tu,
leitor, uma redução dos séculos, e um desAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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filar de todos eles, as raças todas, todas as
paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos
apetites e dos ódios, a destruição recíproca
dos seres e das cousas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do
homem e da terra tinha assim uma intensidade que não lhe podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais
lenta e a imaginação mais vaga, enquanto
que o que eu ali via era a condensação viva
de todos os tempos. Para descrevê-la seria
preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão, e, não obstante, porque
os olhos do delírio são outros, eu via tudo o
que passava diante de mim, - flagelos e delícias, - desde essa cousa que se chama glória
até essa outra que se chama miséria, e via o
amor multiplicando a miséria, e via a miséria
agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça
que devora, a cólera que inflama, a inveja
que baba, e a enxada e a pena, úmidas de
suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam
o homem, como um chocalho, até destruí-lo,
como um farrapo. Eram as formas várias de
um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia
o pensamento, e passeava eternamente as
suas vestes de arlequim, em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas
cedia à indiferença, que era um sono sem
sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde,
corria diante da fatalidade das cousas, atrás
de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cosidos todos a
ponto precário, com a agulha da imaginação;
e essa figura, - nada menos que a quimera
da felicidade, - ou lhe fugia perpetuamente,
ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria, como
um escárnio, e sumia-se, como uma ilusão.
Machado de Assis, in ‘Memórias Póstumas
de Brás Cubas’
Questão 4–(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA)
A expressão “ (...) do alto de uma montanha,...”
exerce a função sintática de:
(A) sujeito;
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(B) adjunto adnominal;

(D) Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993

(C) adjunto adverbial de lugar;

Questão 8 –(IEDES–2019–Prefeitura de Floresta do Araguaia – PA) São considerados
princípios doutrinários do SUS:

(D) adjunto adverbial de tempo;
Questão 5 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA)
“nada menos que a quimera da felicidade”.
Sem perder o sentido do texto, a palavra em
destaque pode ser substituída por:
(A) desejo
(B) vontade
(C) sonho
(D) paraíso

Conhecimentos Específicos
Questão 6 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) – Obedecendo
a diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Sistema Único de Saúde (SUS)
entende a saúde do indivíduo como:
(A) A saúde é exclusivamente a ausência de
patologia ao indivíduo;
(B) Refere-se unicamente ao bem-estar físico
e mental;
(C) Compreende o bem-estar físico, mental e
social do indivíduo não sendo caracterizado
apenas pela ausência de patologias.
(D) Refere-se à necessidade do indivíduo ter
acesso a medicamentos na rede pública
Questão 7 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) - A Lei Orgânica
da Saúde que estabelece a participação dos
usuários na gestão do SUS é:
(A) Lei n.°8080, de 19 de Setembro de 1990;
(B) Lei n.º 8.142, de 28 de Dezembro de
1990.;
(C) Resolução 333 do Ministério da Saúde;
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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(A) Universalização, Equidade e Integralidade;
(B) Integralidade, Pessoalidade e Descentralização;
(C) Igualdade, Necessidade e Atendimento;
(D) Equidade, Integralidade e Urgência
Questão 9–(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) A “Carta dos
Direitos dos Usuários da Saúde” traz informações para que você conheça seus direitos na
hora de procurar atendimento de saúde. Ela
reúne os seis princípios básicos de cidadania
que asseguram ao brasileiro o ingresso digno
nos sistemas de saúde, seja ele público ou
privado. Assinale a questão abaixo que não
compõe os princípios desta carta:
(A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde,
priorizando os que contribuem com a previdência social;
(B) Todo cidadão tem direito a tratamento
adequado e efetivo para seu problema.
(C)Todo cidadão tem direito ao atendimento
humanizado, acolhedor e livre de qualquer
discriminação.
(D) Todo cidadão tem direito a atendimento
que respeite a sua pessoa, seus valores e
seus direitos.

Questão 10 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) Segundo a Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de
1988, é correto afirmar que a saúde é considerada:
(A) Um direito do cidadão contribuinte, em
emprego formal com carteira assinada;
(B) Um direito do cidadão, que comprove hipossuficiência financeira perante a assistência social do Estado;
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(C) Um direito do cidadão e dever do estado
brasileiro;
(D) Um dever do Estado apenas com aqueles
trabalhadores formais e informais;

gue a associação correta:
(A) I e III estão incorretas;
(B) III e IV estão corretas
(C) II e III estão corretas;

Questão 11 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) Os agentes
comunitários de saúde, representam grande
importância no desenvolvimento da saúde
pública no Brasil, Diante desta visão o Ministério da Saúde no que se refere à qualificação
profissional dos mesmos, preconiza:
(A) Que o processo de qualificação dos agentes deve ser permanente;
(B) Que o processo de qualificação dos agentes
deve ser sazonal com interstício de 12 e 12 meses;
(C) Que o processo de qualificação deve ser exclusivamente ofertado no início da contratação,
logo após sendo responsabilidade do agente se
qualificar por meios próprios;
(D) Que o processo de qualificação é dispensável
ao final do estágio probatório;

Questão 12 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) Bem estruturada e organizada, a Atenção Primária à Saúde
(APS) resolve os problemas de saúde mais
comuns e frequentes da população, reduz os
danos ou sofrimentos e contribui para uma
melhor qualidade de vida das pessoas acompanhadas. Baseada nesta conduta, citamos
as seguintes afirmações abaixo:
I - A APS orienta-se também pelos princípios
da acessibilidade, vínculo, continuidade do
cuidado (longitudenalidade), responsabilização, humanização;
II – Na APS, o foco da atenção é a pessoa, e
não a doença.
III – Na APS, a participação da população é
dispensada para que tenha maior agilidade
nas tomadas de decisão;
IV – Na APS, o agente comunitário de saúde
tem como principal função encaminhar pacientes para a média e alta complexidade.
Com base nas afirmações contidas acima, julAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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(D) IV está incorreta.
Questão 13 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) Julgue as alternativas abaixo e identifique aquela que representa as atribuições do agente comunitário
de saúde:
(A) Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo;

(B) Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário;

(C) Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados.

(D) Todas as alternativas estão corretas
Questão 14–(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) Uma das funções do agente comunitário de saúde é identificar pacientes que se enquadrem nos chamados grupos de risco, Estes passam por
monitoramento prioritário bem como são desenvolvidas ações específicas dentro da APS
para estes grupos. Podemos afirmar que os
pacientes abaixo são considerados pacientes
incluídos no grupo de risco com a exceção
de:
(A) Pessoas que estão com peso acima da média e
vida sedentária com ou sem uso do tabaco ou do
álcool;
(B) Acamados;
(C) Gestantes em acompanhamento de pré-natal na rede pública;
(D) Pessoas com deficiência que não tenham
acesso às ações e serviços de saúde, sejam
estes de promoção, proteção, diagnóstico,
tratamento ou reabilitação;
Questão 15 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) A caderneta de
saúde da criança traz uma série de direitos da
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criança brasileira, dentre eles podemos citar
como correto a seguinte afirmação:

Básica com vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo;

(A) Realizar o teste do pezinho, idealmente
entre o 1º e o 3º mês de vida;

(C) planejar, apoiar, monitorar e avaliar as
ações da Atenção Básica nos territórios;

(B) Receber as vacinas indicadas no calendário nacional de vacinação, desde que seus
pais tenham contribuído durante 2 meses ao
INSS;

(D) Estão corretas todas as alternativas anteriores.

(C) Ser acompanhada preferencialmente pela
mãe durante a internação em hospitais;
(D) Viver em ambiente afetuoso e sem violência.
Questão 16 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) A portaria Nº
2.436, de 21 de setembro de 2017, trata-se
da:
(A) Aprovação da Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica,
no âmbito do Sistema Único de Saúde(SUS);
(B) Aprovação do plano de combate a vetores
endêmicos, em zonas urbanas;
(C) Aprovação dos recursos para o financiamento público de hospitais privados que façam parte do SUS;
(D) Aprovação do plano de carreira e salários
nacional para agentes comunitários de saúde.
Questão 17 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) Como princípio
organizacional, o SUS traz, na sua Lei Orgânica, o processo de descentralização e hierarquia, contudo na organização da Rede de
Atenção à Saúde (RAS) podemos afirmar que
há responsabilidades em comum nas esferas de governo municipal, estadual e federal.
Nesta narrativa é considerada como alternativa correta a seguinte afirmação:
(A) Estabelecer, nos respectivos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da Atenção Básica;
(B) Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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Questão 18 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) A portaria Nº
2.436, de 21 de setembro de 2017, traz, em
sua redação como competência das Secretarias Municipais de Saúde, a coordenação
do componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de
acordo com a política, diretrizes e prioridades
estabelecidas, sendo responsabilidades dos
Municípios e do Distrito Federal a seguinte alternativa abaixo mencionada:
(A) Garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS)
e equipes, para a execução do conjunto de
ações propostas;
(B) Prestar apoio integrado aos gestores dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios
no processo de qualificação e de consolidação da Atenção Básica;
(C) destinar recursos estaduais para compor
o financiamento tripartite da Atenção Básica,
de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo
para custeio e investimento das ações e serviços;
(D) Definir e rever periodicamente, de forma
pactuada, na Comissão Inter gestores Tripartite(CIT), as diretrizes da Política Nacional de
Atenção Básica.
Questão 19 –(IEDES–2019–Prefeitura
de Floresta do Araguaia – PA) O funcionamento recomendado pelo Ministério da
Saúde para as Unidades Básicas de Saúde
(UBS) está descrito correto na alternativa:
(A) Carga horária mínima de 30 horas/semanais, com turno diário de 6 horas, no mínimo
5(cinco) dias da semana e nos 12 meses do
ano, possibilitando acesso facilitado à população;
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(B) Carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e
nos 12 meses do ano, possibilitando acesso
facilitado à população.
(C) Carga horária mínima de 20 horas/semanais, no mínimo 3 (três) dias da semana e
nos12 meses do ano, possibilitando acesso
facilitado à população;
(D) Carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 3 (três) dias da semana e nos
12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.
Questão 20 –(IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) O Sistema
Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n°
8.080, de 19 de setembro de 1990, contará,
em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: A Conferência de
Saúde e o Conselho de Saúde. Com relação
à conferência de saúde podemos afirmar que:
(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a
cada quatro (4) anos com a representação
dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para
a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou
pelo Conselho de Saúde.
(B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a
cada dois (2) anos com a representação dos
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para
a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou
pelo Conselho de Saúde.
(C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a
cada quatro (4) anos com a representação
dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para
a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Conselho
de Saúde.
(D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a
cada quatro (4) anos com a representação
dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para
a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Legislativo.
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Noções Básica de Informática
Questão 21 – (IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) Leia com atenção as afirmações a seguir:
( ) Os dispositivos de entrada e de saída estão diretamente ligados às definições de software, enquanto os de armazenamento estão
ligadas ao hardware.
( ) Os periféricos de computador pessoal são
os que estão ligados ao gabinete onde está a
central de processamento (CPU) são exclusivamente: Teclado, mouse, monitor e caixas
de som (ou fones de ouvido).
( ) O Windows 7 é um exemplo de Sistema
Operacional que necessita de uma licença
-não gratuita- para a instalação e uso adequado.
( ) Google Chrome, Windows Explorer, Mozilla Firefox são exemplo de Browsers (Navegadores). Através de suas respectivas barras
de endereço, é possível acessar os sites disponíveis em rede, além de caixas de e-mail e
outros recursos da Word Wide Web.
( ) Sobre o navegador Google Chrome: É
importante que use a sincronização de contas
do Chrome apenas nos seus dispositivos. Se
estiver usando um computador público, use o
modo visitante.
Considerando F para as afirmações falsas e
V para as verdadeiras, qual alternativa indica
a respectiva ordem das frases?
(A) F, V, F, V, V
(B) V, V, V, F, F
(C) F, V, V, F, V
(D) F, F, V, F, V
Questão 22 – (IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) Marque a alternativa correta:
(A) Internet é a rede mundial de computadores enquanto a intranet é uma rede local.
(B) Internet é uma rede local enquanto a Intranet é uma rede mundial.
(C) Internet permite o compartilhamento de
dados, enquanto a Intranet não permite.
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(D) Internet não permite o compartilhamento
de dados, enquanto a Intranet permite.

Questão 23 – (IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) No navegador
Google Chrome, qual a respectiva combinação de teclas não funciona na gestão das
guias?
(A) Ctrl + 1 , Ctrl + 2 para alternar entre a primeira e a segunda guia.
(B) Ctrl + Tab para ir para a próxima guia.
(C) Ctrl + X para fechar uma guia.
(D) Ctrl + T para abrir uma nova guia.
Questão 24 – (IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) Observe a imagem do Excel e marque a resposta correta:

(D) O Excel só faz a apuração do resultado se a
expressão for colocado da forma correta, que é
“A2*B2 /A1+B1=”.

Questão 25 – (IEDES–2019–Prefeitura de
Floresta do Araguaia – PA) Sobre o texto:
“A possibilidade de compartilhar dados na forma de dígitos combinada com a integração
de processadores em redes de alta velocidade estabeleceu as condições, ao longo do século XX, para o desenvolvimento de uma teia
de conexões descentralizadas que veio a se
tornar _________. Originalmente desenvolvida como parte de uma rede de operações militares norte-americanas durante os anos de
1950 e 1960, no período da chamada “Guerra Fria”, o sistema passou pouco a pouco
para uso comum, primeiramente nas universidades e, em seguida, para o público geral.
[...]” (MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria das
Mídias Digitais: linguagens, ambientes, redes
/ 2. Ed. – Petrópolis, RJ : Vozes, 2015. )
A palavra em oculto e o texto fazem referência...
(A) ... a computador
(B) ... as redes sociais
(C) ... a internet
(D) ... a smartphones

Nesta versão do Microsoft Office Professional
Plus 2019, ao colocar a expressão
“=A2*B2 /A1+B1” na célula “C1”:
(A) Imprime o resultado que é “7”.
(B) Ainda será preciso utilizar da função “AutoSoma” para que seja impresso o resultado correto.
(C) Imprime o resultado que é “20/5”.
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