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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
Para responder às questões 1- 3 leia o trecho abaixo. 
 
 

EDITORIAL 
Uma corrida pelo ouro negro 

                                                                                       Carlos José Marques 
 

  
A real dimensão da riqueza de petróleo contida na chamada camada pré-sal 

ainda não foi completamente definida, mas certo é que, a partir do primeiro jorro de 
produção desse óleo em escala, o Brasil muda sim de patamar econômico. Mesmo 
analistas conservadores falam em trilhões de dólares que deverão impactar fortemente 
o PIB e converter o País, finalmente, em potência mundial. Essas perspectivas cercaram 
o anúncio com pompa e solenidade do governo Lula, que levou três mil convidados e 
praticamente todo o seu Ministério à cerimônia na segunda-feira 31. A crítica recorrente 
é a do uso eleitoreiro de um projeto que ainda não gerou sequer um dólar furado. Mas 
qualquer mandatário com um instrumento desses nas mãos faria uso dele. O que 
importa são as oportunidades que se abrem aos brasileiros com o pré-sal. Depois de 
séculos de extrativismo predatório de seus mananciais, com uma corrida de 
exploradores estrangeiros que desviaram daqui fortunas incalculáveis em ouro, pau-
brasil, açúcar, café, borracha e inúmeros minerais, eis que as tais reservas do ouro 
negro podem se configurar, talvez, na última chance de mudança dos destinos da 
Nação. O presidente Lula chega a apontar – naturalmente movido também por objetivos 
políticos – que o dia 31 de agosto deveria ser comemorado daqui para a frente como o 
da segunda independência do País. O mundo tem lançado olhares de cobiça sobre a 
fantástica descoberta e criticado o viés estatizante embutido na proposta de exploração 
– dada a idéia de criação de uma nova estatal para dirigir os trabalhos e a capitalização 
de R$ 100 bilhões na Petrobrás com o aumento da participação da União. Mas, mesmo 
considerando os novos templos globais que incentivam a parceria externa, o zelo estatal 
pelas reservas procede. No pós-crise, países de vários tamanhos e diversos continentes 
adotaram condutas protecionistas como saída para garantir mercados. Neste cenário, o 
controle do pré-sal em mãos dos brasileiros é essencial e deveria suscitar um debate 
sobre o assunto em cada casa, em cada esquina. O movimento pode até ser visto como 
uma nova onda nacionalista, desde que não cometa os erros do passado e esteja em 
sintonia com as práticas modernas de desenvolvimento.  

ISTO É,  9/9/2009. P. 20. 
 
1- Assinale a alternativa que apresenta análise INCORRETA. 
 
A) O petróleo é designado como “ouro negro”, isso ocorre por duas razões: o ouro 

remete à riqueza que o petróleo irá gerar enquanto que o adjetivo negro é uma 
alusão à cor do petróleo.  

B) O texto defende a tese de que o Brasil praticou o extrativismo predatório, ou seja, 
consumiu suas riquezas naturais de maneira irresponsável.  

C) A expressão “ouro negro” é um exemplo de linguagem figurada, pois não foi 
empregada em seu sentido literal.  

D) O editorial chama a atenção para o possível uso eleitoreiro da exploração do pré-sal.  
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2- Em todas as opções abaixo é possível identificar marcas de autoria e o autor se 
posiciona acerca do assunto tratado, EXCETO em: 
 
A) “O presidente Lula chega a apontar – naturalmente movido também por objetivos 

políticos – que o dia 31 de agosto deveria ser comemorado daqui para a frente como 
o da segunda independência do País”. 

B) “O que importa são as oportunidades que se abrem aos brasileiros com o pré-sal”. 
C) “Mas qualquer mandatário com um instrumento desses nas mãos faria uso dele”. 
D) “No pós-crise, países de vários tamanhos e diversos continentes adotaram condutas 

protecionistas como saída para garantir mercados”. 
 
3- Leia a frase abaixo: 
“Mas, mesmo considerando os novos templos globais que incentivam a parceria 
externa, o zelo estatal pelas reservas procede”. 
A opção que apresenta a palavra designativa de que o editorial defende o viés 
estatizante do governo é a seguinte: 
 
A) mesmo. 
B) procede. 
C) zelo. 
D) incentivam. 
 
4. A lacuna da frase “Cortaram as árvores _____ troncos estavam podres” é preenchida, 
de acordo com a norma culta, por:  
 
A) cujos 
B) cujos os 
C) onde 
D) onde os 
 
5-  O plural de razão se faz da mesma forma que: 
A) capitão 
B) pão 
C) porão 
D) cidadão 
 
6- Uma empresa tem a matriz em São Paulo e filiais em todos os estados do Brasil. A 
empresa tem, ao todo, 1 264 funcionários e nas filiais trabalha o triplo das pessoas que 
trabalham na matriz. O número de funcionários que trabalham nas filiais dessa empresa 
é: 
A) 948 
B) 900 
C) 320 
D) 316 
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7- Um retângulo tem 50 cm de comprimento por 35 cm de largura.  Se você aumentar o 
comprimento em 25% e a largura em 20%, a área do novo retângulo ficará aumentada 
em: 
A) 45% 
B) 50% 
C) 85% 
D) 150% 
 
8- Os números 6, x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20. 
Nessas condições x + y vale: 
A) 60 
B) 42 
C) 30 
D) 18 
 
9- Seis embalagens de 500 g correspondem a quantas embalagens de 0, 250 Kg ? 
A) 6 
B) 8 
C) 12 
D) 24 
 
10- De acordo com a organização Mundial de Saúde (OMS), estudos comprovam que: 
• Se o meio Ambiente no Planeta fosse mais saudável, poderiam ser evitadas até 13 

milhões de mortes, a cada ano, 

• Nos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, 
3
1  das mortes e doenças 

se deve principalmente a causas ambientais. 

• Entre as crianças menores de 5 anos, 
3
1  das enfermidades é causado por fatores 

ambientais como a insalubridade da água e a contaminação do ar. 

• Entre essas mesmas crianças, coma prevenção desses riscos ambientais, poderiam 
ser salvas 4 milhões de vida por ano. 

• Melhores condições de saneamento básico permitiriam evitar 40% das mortes por 
malária, 41% das mortes por infecções respiratórias e 94% das mortes por diarréia, 
três das principais causas da mortalidade infantil em todo mundo. 

FONTE: SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE 
              LIVRO DO PROFESSOR- página 18 
              PROGRAMA SEMEANDO-2009 

 
De acordo com as informações citadas: 
l  - 4 milhões não é um número racional. 
II - as taxas de 40%, 41% e 94% podem ser representadas respectivamente por 0,40; 
0,41 e 0,94. 

III - 
3
1  não é um número racional. 
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lV-  Nos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, 
3
2  das mortes e doenças 

se deve a outras causas. 
As alternativas verdadeiras são: 
A) l ,ll e IV 
B) I , e III 
C) ll, lll e lV 
D) ll e lV 
 
11- Considerando que o Sistema Único de Saúde é uma política pública avançada e 
com os princípios apresentados abaixo, exceto. 

A) Participação da população na gestão dos serviços. 
B) Integralidade das ações. 
C) Equidade das ações. 
D) Iniquidade das ações. 

 
12- O serviço que reúne um conjunto de ações que permite acompanhar a evolução das 
doenças na população é denominado Serviço de Vigilância epidemiológica. Identifique 
nas alternativas abaixo uma doença de notificação obrigatória em todo o território 
nacional, que precisa ser notificada rapidamente aos órgãos de vigilância, a simples 
suspeição, inclusive nos finais de semana e feriados. 

A) Coqueluche.  
B) Cólera. 
C) AIDS. 
D) Sífilis congênita. 
 
13- A morbidade refere-se ao comportamento das doenças numa população exposta ao 
adoecimento, a ocorrência de certo número de casos de determinada doença, muito 
acima do esperado e não delimitado a uma região e chamado de: 

A) Surto.  
B) Epidemia. 
C) Endemia. 
D) Pandemia. 
 
14- A Estratégia Saúde da Família surge na atenção primária com objetivo de organizar 
a assistência prestada, sendo a área territorial definida por: 

A) População residente em uma área territorial, sob a responsabilidade sanitária de 
determinada equipe de Estratégia Saúde da Família. 

B) Departamentos, coletividades que possuem autonomia interna e coletiva. 
C) Povoado rural, com poucos habitantes e sem autonomia administrativa. 
D) Extensão de região geográfica delimitada, podendo ser uma comunidade, um bairro 

ou uma região administrativa, por exemplo. 
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15- Os indicadores de saúde são fatos ou acontecimentos importantes, que nos dão a 
idéia do nível de saúde de uma comunidade, é importante observar os indicadores 
humanos (indicadores mensuráveis de bem estar comunitário), mais difíceis de medir, 
um deles apresentado em qual alternativa abaixo. 

A) Auto-imagem das pessoas. 
B) Casais que fazem planejamento familiar. 
C) Crianças e gestantes vacinadas. 
D) Óbitos infantis. 
 
16- Todas as informações coletadas da comunidade pelo Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) ajudam a organizar o trabalho desenvolvido pela Estratégia Saúde da Família, 
algumas dessas informações compõem o Sistema de Informação de Atenção Básica 
(SIAB), que é composto por fichas de cadastros. Identifique nas alternativas abaixo a 
função da Ficha B: 

A) Cadastramento de famílias. 
B) Cartão da criança. 
C) Acompanhamento de gestante. 
D) Registro de atividades diárias do ACS. 
 
17- O Diagnóstico Comunitário é a identificação dos problemas, as necessidades, os 
recursos de uma comunidade, é um processo que constitui a primeira etapa do 
planejamento em saúde comunitária. Nas alternativas abaixo estão relacionadas às 
fases do Diagnóstico Comunitário, exceto: 

A) Definição dos objetivos do diagnóstico comunitário escolhido. 
B) A coleta de dados. 
C) Análise e interpretação dos dados. 
D) Realização das ações na comunidade. 
 
18- A violência contra crianças e adolescentes apresenta-se sob diversas formas, por 
isso, é fundamental o olhar atento e crítico da equipe de saúde. Identifique nas 
alternativas abaixo uma abordagem Terapêutica adequada que pode ser aplicada: 

A) Perguntar diretamente se um dos pais foi o responsável pelo ocorrido. 
B) Denunciar à autoridade judicial. 
C) Insistir em confrontar dados contraditórios ou aferir registros. 
D) Assumir postura de policial ou detetive. 
 
19- Com influência do movimento das mulheres, foi formulado pelo Ministério da Saúde 
o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Identifique nas 
alternativas abaixo o que não faz parte do PAISM. 

A) Assistência ao pré-natal, parto e puerpério. 
B) Assistência e controle das doenças sexualmente transmissíveis.  
C) Assistência a doenças crônicas degenerativas. 
D) Assistência e controle do câncer cérvico-uterino. 
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20- As pessoas portadoras de deficiência física ou mental precisam de condições para 
desenvolver suas potencialidades, respeito e carinho. Das medidas a serem tomadas 
pela equipe de saúde no âmbito preventivo, apresentadas nas alternativas abaixo, qual 
está incorreta? 

A) Estimular os responsáveis nunca pedir ajuda a vizinhos e amigos. 
B) Estimular a família a incluir a pessoa portadora de deficiência nas atividades 

cotidianas e de lazer. 
C) Lembrar que, como qualquer pessoa, os portadores de deficiência necessitam de 

sol, passeios ao ar livre. 
D) Orientar aos familiares evitar expor as pessoas portadoras de distúrbios de 

comportamento a situações de ansiedade e de muito barulho. 
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