
 

 

EDITAL N.º 001/2010–PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

 
PROVA OBJETIVA: 26 de setembro de 2010 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de 
Matemática e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 
(quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término às 18:30h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 
recebidos. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Oriximiná, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2010-PMO.  

 
 

Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Como a internet muda o cérebro das pessoas? 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

 

Qual é o efeito da internet no cérebro das pessoas? Essa é a questão do 
momento. Há palpiteiros (como Nicholas Carr) dizendo que as conexões 
cerebrais são modificadas pela avalanche de informações da rede. 
A capacidade de concentração ficaria prejudicada, tornando as pessoas 
superficiais, incapazes de lidar com questões em profundidade. O 
"multitasking" (fazer várias tarefas ao mesmo tempo) passa a ser comum. 
Escrever um texto enquanto escuta música, checa os e-mails, atualiza o perfil 
no Facebook, conversa no MSN, assiste a um vídeo no YouTube e lê as 
últimas fofocas em um blog de celebridades. Essa é hoje a vida de muita 
gente que passa o dia em frente a um computador. 
Isso sem falar nas mensagens que  chegam pelo celular e nas  interrupções 
do mundo "real", de amigos, família e colegas. 
Apesar do palpite de Carr, o fato é que ainda não existem estudos definitivos 
sobre o efeito de tantos estímulos e distrações sobre a cabeça das pessoas. 
Uma reportagem recente do "New York Times" (nyti.ms/9LiLDw) mostrou que 
os cientistas que estão começando a estudar o assunto estão divididos em 
dois grupos. 
Um acredita que o dilúvio de informações cansa o cérebro,  inibe a 
imaginação e causa ansiedade. O outro acredita que o esforço constante 
funciona como exercício. O cérebro vai se fortalecendo à medida que é 
exigido. 
Ainda é cedo para saber quem tem razão. Mas todos concordam com uma 
coisa: desconectar-se de vez em quando faz bem. 
Por exemplo, uma sugestão é ficar ao menos três dias seguidos longe da 
tecnologia. De preferência em contato com a natureza (o que, para muita 
gente, pode parecer um pesadelo). 
É como se os poemas de Woodsworth, que, no século 19, via a natureza 
como remédio para as tensões da cidade,  tivessem ganhado novo sentido 
nos nossos dias. Só que, agora, neurocientistas também estão com ele.  

Ronaldo Lemos 

http://sergyovitro.blogspot.com/2010/08/como-internet-muda-o-cerebro-das.html 

 

 
COM BASE NO TEXTO, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS 
QUESTÕES DE 01 A 10. 
 
01. O texto “Como a internet muda o cérebro das pessoas?” é um(a) 
(A) crônica. 
(B) carta de leitor. 
(C) discurso político. 
(D) artigo jornalístico. 

 
02. Nicholas Carr 
(A) diz ser impossível para o homem moderno evitar a superposição de tarefas no computador. 
(B) chama a atenção para a necessidade de se ficar longe da tecnologia para se evitar o estresse. 
(C) considera que o cérebro humano é afetado pelo esforço de realizar múltiplas tarefas no computador 

ao mesmo tempo.  
(D) acredita que o cérebro humano é beneficiado pelo esforço necessário para executar múltiplas 

tarefas no computador.  
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03. Ronaldo Lemos não está convencido de que a internet prejudica a mente das pessoas. Essa ideia 
está presente em todos os enunciados, exceto em 
(A) “É como se os poemas de Woodsworth (...) tivessem ganhado novo sentido nos nossos dias” (linhas 

27-28). 
(B) “Ainda é cedo para saber quem tem razão. Mas todos concordam com uma coisa: desconectar-se 

de vez em quando faz bem” (linhas 22-23). 
(C) “Há palpiteiros (como Nicholas Carr) dizendo que as conexões cerebrais são modificadas pela 

avalanche de informações da rede” (linhas 2-3). 
(D) “o fato é que ainda não existem estudos definitivos sobre o efeito de tantos estímulos e distrações 

sobre a cabeça das pessoas” (linhas 13-14). 
 

04. O autor cita o poeta inglês Woodsworth para  
(A) esclarecer os motivos de sua divergência com os neurocientistas. 
(B) evidenciar sua opinião quanto à importância dos computadores na vida diária. 
(C) contestar a tese de que o tempo gasto diante do computador é nocivo para a saúde. 
(D) ratificar a ideia de que o contato com a natureza atenua os efeitos das angústias do dia a dia. 
 
05. No que concerne à morfologia verbal, é falso afirmar que 
(A) o verbo da oração grifada está na voz passiva, em “O cérebro vai se fortalecendo à medida que é 

exigido” (linhas 20-21). 
(B) há um verbo abundante em “tivessem ganhado novo sentido nos nossos dias” (linhas 28-29). 
(C) a forma verbal “existem”, em “o fato é que ainda não existem estudos definitivos” (linha 13), poderia 

ser substituída por “há”, sem prejuízo de sentido. 
(D) o verbo está na voz passiva pronominal, em “desconectar-se de vez em quando” (linha 23). 

 
06. A alternativa em que as palavras destacadas NÃO têm o mesmo sentido daquelas oferecidas entre 
parênteses é 
(A) “checa os e-mails” (linha 7) (verifica). 
(B) “inibe a imaginação” (linhas 18-19) (anima). 
(C)  “desconectar-se de vez em quando faz bem” (linha 23) (desligar-se). 
(D) “Só que, agora, neurocientistas também estão com ele” (linha 29) (pensam como ele). 

 
07. No enunciado “Um acredita que o dilúvio de informações cansa o cérebro” (linha 18), ocorre uma 
(A) perífrase. 
(B) hipérbole. 
(C) aliteração. 
(D) prosopopeia. 
 
08. Em “A capacidade de concentração ficaria prejudicada, tornando as pessoas superficiais” (linhas 4-
5), os termos destacados exercem, respectivamente, a função de 
(A) predicativo do sujeito e objeto direto. 
(B) complemento nominal e objeto direto. 
(C) adjunto adnominal e predicativo do objeto. 
(D) predicativo do sujeito e predicativo do objeto. 
 
09. Todas as palavras abaixo constituem estrangeirismos, exceto  
(A) blog. 
(B) e-mail. 
(C) internet. 
(D) computador. 
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10. Quanto às noções de fonética e de ortografia, é incorreto afirmar que  
(A) em “seguidos” ocorre um dígrafo. 
(B) na palavra “avalanche” há sete fonemas. 
(C) a separação silábica de “interrupções” é in-ter-rup-ções. 
(D) “vídeo”, “dilúvio” e “exercício” recebem acento por serem oxítonas. 
 

MATEMÁTICA 
 
11. Oriximiná é o segundo maior município do Estado do Pará; possui uma área de 107.604,4 km², só 
superado pelo município de Altamira, que tem 161.445,91 km² de extensão territorial. Qual a diferença 
entre a área de Altamira e a de Oriximiná?  
(A) 52.841,51 km². 
(B) 53.841,51 km². 
(C) 54.841,51 km². 
(D) 55.841,51 km². 
 
Utilize os dados abaixo para as próximas duas questões.   
 
Numa sala de forma retangular são colocadas lajotas escuras, também retangulares, que medem 80 
cm de comprimento por 50 cm de largura, conforme desenho abaixo. 

          
          
          
          
          

 
12.  A quantidade de lajotas que ainda falta colocar (parte clara) corresponde a 
(A) 1/5. 
(B) 1/4. 
(C) 1/3. 
(D) 1/2. 
 
13. A área dessa sala é de, aproximadamente,  
(A) 20 m². 
(B) 23 m². 
(C) 26 m². 
(D) 29 m². 
 
14. Em 2004 a população de Oriximiná foi estimada em 52.000 habitantes, mas o recenceamento 2010 
espera estimá-la em torno de 64.000 habitantes, o que representaria um crescimento de, 
aproximadamente, 
(A) 19%. 
(B) 21%. 
(C) 23%. 
(D) 25%. 
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15. A soma da idade do pai e do filho é igual a 44 anos. Considerando que a idade do pai está para a 
idade do filho assim como 8 está para 3, quando o filho nasceu o pai tinha 
(A) 20 anos. 
(B) 22 anos. 
(C) 24 anos. 
(D) 26 anos. 
 
16. Miguel comprou dois quilos de tucunaré e três quilos de jaraqui, pagando R$ 34,00, enquanto 
Domingos comprou três quilos de tucunaré e dois quilos de jaraqui, pagando R$ 36,00. O quilo do 
tucunaré, nesse caso, custa   
(A) R$ 5,00. 
(B) R$ 6,00. 
(C) R$ 7,00. 
(D) R$ 8,00. 
 
17. Um barco faz uma viagem de 12 km em 2 horas. Nas mesmas condições e com a mesma 
velocidade, em quantas horas esse barco faz uma viagem de 30 km? 
(A) Em 3 horas. 
(B) Em 4 horas. 
(C) Em 5 horas. 
(D) Em 6 horas. 
 
18. Uma rede de pesca foi colocada no rio formando um retângulo cujo maior lado media 40 metros e 
cuja área de seu interior era igual a 800 metros quadrados. Qual o comprimento total dessa rede?  
(A) 110 m. 
(B) 120 m. 
(C) 130 m. 
(D) 140 m. 
 
19. O número 1A3 foi multiplicado pelo número B, resultando em 369. O valor de A + B é igual a  
(A) 2. 
(B) 3. 
(C) 4. 
(D) 5. 
 
20. Através do raciocínio lógico, verifica-se que a sequência numérica 3, 5, 8 e 12 tem o próximo termo 
igual a 
(A) 17. 
(B) 16. 
(C) 19. 
(D) 15. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. O rápido aumento dos custos do cuidado à saúde motivou as pessoas a procurarem formas de 
reduzir a incidência e minimizar os resultados das enfermidades ou incapacidades. Considerando esse 
contexto, podemos identificar como atividade de promoção da saúde:  
(A) a boa nutrição. 
(B) uma consulta médica semanal. 
(C) a redução do tabagismo e aumento do sedentarismo. 
(D) o rigor no uso de anti-hipertensivos. 
 
22. De acordo com a constituição federal em seu artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do 
estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas. Sendo assim, baseado no principio da 
universalidade, é correto afirmar que  
(A) a assistência à saúde deve ser igualitária, livre de preconceitos ou de qualquer tipo de privilégio. 
(B) a população tem acesso garantido aos serviços de saúde, em todos os níveis de complexidade do 

sistema. 
(C) a assistência à saúde deve ser prestada com igualdade à população, sendo suas ações e serviços 

priorizados em função das necessidades individuais de cada grupo. 
(D) a descentralização política e administrativa tem direção única em cada esfera de governo. 
 
23. As equipes do Programa Saúde da Família (PSF) realizam várias atividades que estão inseridas 
dentro do programa de atenção à população. Os resultados dessas atividades devem ser avaliados pelo 
seguinte sistema: 
(A) SIAB. 
(B) SINASC 
(C) SISVAN. 
(D) DATASUS. 
 
24. A diarréia aguda na criança pode ser causada por múltiplos patógenos, incluindo bactérias e 
protozoários. Embora a diarréia seja autolimitada, ela pode levar crianças à desidratação se não for 
tratada de forma adequada e em tempo mínimo.  Uma criança de cinco anos, por exemplo, pode 
desidratar-se caso apresente diarréia por  
(A) 10 dias. 
(B) 5 dias. 
(C) mais de 14 dias. 
(D) mais de 3 dias. 
 
25. O agente comunitário de saúde participa efetivamente da coleta de dados para realizar o 
cadastramento dos usuários. O levantamento de dados é realizado nos domicílios e esse profissional 
necessita conhecer a comunidade para melhor avaliar tal processo de cadastramento. De acordo com 
essa afirmação, podemos considerar como dado de característica demográfica: 
(A) o sexo. 
(B) a profissão. 
(C) a escolaridade. 
(D) as condições de moradia. 
 
26. Ao identificar locais que representem algum tipo de perigo para saúde dos moradores que habitam 
um determinado espaço, o agente comunitário de saúde está realizando uma das etapas do processo 
de acompanhamento das famílias inscritas no programa Saúde da Família, conhecida como  
(A) cadastramento. 
(B) mapeamento. 
(C) identificação de microáreas de risco. 
(D) levantamento da condição econômica do usuário. 
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27. A saúde coletiva demanda uma série de procedimentos de serviços para promover a saúde da 
população. Quando esses serviços alcançam um determinado impacto que resulta em benefícios ou 
efeito real por causa da aplicação prática de uma ação sob condições habituais, podemos afirmar que 
houve  
(A) eficácia. 
(B) efetividade. 
(C) eficiência.  
(D) equidade. 
 
28. O estatuto do idoso foi elaborado com a participação efetiva das entidades de defesa dos interesses 
dos idosos frente ao aumento da população em idade senil. Esse documento trata dos mais variados 
aspectos de sua vida, abrangendo desde os direitos fundamentais até o estabelecimento de penas para 
crimes mais comuns cometidos contra a pessoa idosa. O capítulo I, em seu artigo oitavo do Direito à 
Vida, afirma que  
(A) o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito econômico nos termos da 

legislação vigente. 
(B) é obrigação do estado garantir à pessoa idosa proteção à vida e à saúde mediante efetivação de 

políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável e com dignidade. 
(C) é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em 

razão de idade. 
(D) ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo 

tratamento de saúde que lhe for reputado como mais favorável. 
 
29. O programa de agentes comunitários de saúde proporciona visita domiciliar, na qual é possível 
perceber de forma direta as condições de vida das pessoas. Baseado nesse contexto, a área de maior 
extensão territorial onde se evidenciam condições homogêneas de vida da população chama-se 
(A) bairro. 
(B) região. 
(C) microárea. 
(D) território. 
 
30. O acompanhamento das ações voltadas para saúde da criança realizado através do programa 
saúde da família inclui, entre outras responsabilidades, a vigilância nutricional. Dentre as atividades de 
vigilância nutricional, destacamos a seguinte ação: 
(A) promoção do aleitamento materno. 
(B) assistência a doenças diarréicas em crianças menores de 5 anos. 
(C) realização do esquema vacinal básico de rotina. 
(D) referência para exames laboratoriais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 




