
CADERNO DE PROVA 
 
Nome____________________________ Data_________ 
 
Inscrição________ Assinatura_____________________ 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2010 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 

INSTRUÇÕES 
(Leia atentamente antes de iniciar as provas) 

 

Neste caderno, você vai encontrar 40 questões de múltipla escolha. 

1. Leia com atenção cada questão da prova. 

2. Verifique se há falhas de impressão no caderno de provas. 

Havendo, solicite sua troca antes de iniciar a prova. 

3. Ao receber o Cartão de Respostas, verifique: 

         a) se estão corretos o seu nome, seu código e o cargo; 

         b) se ele corresponde ao cargo escolhido; 

4. Para preenchimento do Cartão de Respostas, use somente caneta 

esferográfica preta. 

5. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

6. O cartão de respostas não deve ser dobrado, amassado ou 

rasurado. Não lhe será fornecido outro. 

7. O tempo de duração total da prova é de três horas. 

8. Após o período de sigilo que é de 1 hora você poderá sair da sala 

com sua folha rascunho de gabarito. 

9.  Este caderno não poderá ser levado embora. 

10. Em caso de dúvida chame os fiscais de sala. 

 
 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

A MULTIPLICAÇÃO DOS CELULARES 
Gabriel Perissé 

Telefone celular deixou de ser novidade. 
Deixou de ser luxo. Deixou de ser sonho. 
Virou objeto corriqueiro, que vive de boca 
em boca, de orelha em orelha. Tornou-se 
artigo de primeira necessidade, 
instrumento de trabalho imprescindível e 
barato, espaço social concentrado na 
palma da mão.  
Normal (talvez apenas comum...) ver todo 
tipo de gente andando pelas ruas e falando 
com o além... Ou com alguém. Todos 
recebendo informações e tomando 
decisões e trocando idéias e falando, 
falando. Ou marcando encontros. Ou 
discutindo seriamente os destinos da 
nação. Tecnômades do século XXI. Gente 
pobre e gente rica. Celulares pululando 
Brasil afora, mundo afora.  
Mas não se fica por aí, como quem tivesse 
um relógio de pulso e o fato de saber as 
horas o satisfizesse. Comunicação é outra 
história. Há pessoas com dois celulares. 
Um para os contatos profissionais, outro 
para falar com a família e os amigos. 
Conheço chefe de empresa que dá de 
presente ao funcionário de confiança um 
celular para contato exclusivo. E o celular, 
linha direta com o dever, pode tocar 
música animada em pleno domingo à 
tarde.  
E há os que carregam três celulares, 
pessoas importantíssimas, o dia inteiro 
procuradas por todos. Um ilustre 
comentador de TV declarou, faz alguns 
meses, sem nenhum pudor, que possui 
três! Três oportunidades de ouvir e ser 
ouvido. Conversas nacionais, 
internacionais e siderais. 
Haverá alguém com quatro celulares? Não 
duvido. Um celular para falar com os de 
sempre. Outro para falar com os novos. 
Outro para falar com os estranhos. Outro 
para falar com pouquíssimos seletos, seres 
privilegiados...  
E cinco? Cinco celulares, um para cada dia 
da semana laboral. O celular da segunda, 
para marcar reuniões. O da terça, para 
cancelá-las. O da quarta, para discussões. 
O da quinta, para reconciliações. O da 
sexta, para planejar a semana que vem.  
Quem dá mais?! No meio da multidão, um 
homem levanta os braços, grita, alega ter 
seis celulares. Com um deles, o mais 
sofisticado, mantém longas conversas com 
o próprio Deus, ligação caríssima, mas vale 
a pena. Para que lançar mão da oração 
gratuita se é possível ter certeza de que o 
Interlocutor está realmente nos ouvindo e 
respondendo?  

Tenho um celular só, modelo simples, 
instrumento necessário na Idade Mídia. 
Mas se alguém quiser me dar de presente 
um segundo bichinho desses... Obrigado, 
um já é demais. 

(Disponível em 
http://www.correiocidadania.com.br, acesso: 

03/03/2008) 
 
1. Pode-se afirmar que o autor do texto: 
A. apóia quem opta por ter vários 

celulares 
B. acha que pessoas superiores têm mais 

de um celular 
C. satiriza os excessos praticados pelos 

usuários de celular  
D. compreende que tudo deve ser feito 

para facilitar a comunicação 
 
2. “Telefone celular deixou de ser 
novidade. Deixou de ser luxo. Deixou de 
ser sonho.” No trecho acima destacado há: 
A. três orações coordenadas sindéticas 
B. duas orações sem paralelismo 

semântico 
C. um período composto por coordenação 
D. três períodos sintaticamente paralelos  
 
3. “Tecnômades do século 
XXI.”“Tecnômades” é um(a): 
A. palavra inglesa 
B. neologismo  
C. galicismo 
D. termo corrente na informática 
 
4. Segundo as regras de concordância 
verbal, verbos impessoais são empregados 
na terceira pessoa do singular. O exemplo 
do texto em que o verbo encontra-se no 
singular por ser considerado impessoal é: 
A. “Há pessoas com dois celulares.”  
B. “Conheço chefe de empresa que dá de 

presente ao funcionário de confiança 
um celular...” 

C. “Quem dá mais?!” 
D. " Com um deles, o mais sofisticado, 

mantém longas conversas com o 
próprio Deus ...” 

 
5. Preencha as lacunas do texto abaixo 
com os pronomes oblíquos devidos: 
“Não ......... ajudou, nem ........... pediu 
nada, não .......... julgou e nem ........ 
condenou por isso”. 
A. o, lhe, o, o  
B. o, lhe, o, lhe 
C. o, lhe, lhe, o 
D. o, lhe, lhe, lhe 
 
6. A palavra sublinhada nas alternativas 
abaixo que exprime qualidade é: 
A. “Correria mais riscos, viajaria mais...” 
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B. “ ... teria mais problemas reais e 
menos problemas imaginários”.  

C. “... claro que tive momentos de 
alegria”. 

D. “... começaria a andar descalço no 
começo da primavera...” 

 
7. No fragmento: “... até hoje temos 
consciência dessa duplicidade, mas 
ignoramos solenemente suas 
implicações.”, o conectivo em destaque só 
não pode ser substituído semanticamente 
por: 
A. todavia 
B. no entanto 
C. ainda que  
D. entretanto 
 
08. Observe: Próxima – proparoxítona. 
Também é proparoxítona a seguinte 
palavra: 
A. Mártir  
B. Heróico  
C. Água  
D. Higiênico  
 
09. “Correria mais riscos, viajaria mais, 
contemplaria mais entardeceres...” É 
correto afirmar que as formas verbais 
nessa frase estão flexionadas no: 
A. Imperativo  
B. Infinitivo  
C. Subjuntivo  
D. Indicativo  
 
10. Marque a opção em que todas as 
palavras do texto são substantivos: 
A. Jardineiro, flores, diálogo, gerânio.  
B. Diálogo, manhãs, gerânio, confiava. 
C. Muito, cara, homem, girassol. 
D. Jardineiro, orgulhosos, natureza, 

outros. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Assinale a alternativa que não condiz 
com os pressupostos do Programa de 
Saúde da Família – PSF. 

O Programa de Saúde da Família – PSF 
foi lançado pelo Ministério da Saúde em 
1994, com o objetivo de redirecionar o 
modelo de saúde vigente no País, 
fortalecendo a Atenção Primaria à 
Saúde. O Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde é 
complementar ao PSF. O modelo de 
atenção voltado para a família e à 
comunidade pressupõe, dentre outros: 

A. Realização do trabalho, de forma 
individual, por profissional de saúde, 
objetivando à atenção de maior 
número possível de famílias e de 

indivíduos, segundo planejamento pré-
definido. 

B. Identificação e intervenção sobre 
fatores e áreas de risco aos quais a 
população está exposta.  

C. Prestação de atenção integral, 
contínua e de boa qualidade à 
população. 

D. Reconhecimento da saúde como um 
direito de cidadania e que expressa 
qualidade de vida. 

 
12. Com relação ao cadastramento das 
famílias no PSF, é INCORRETO afirmar:  
A. Na etapa do cadastramento o processo 

de vínculo da Unidade de 
Saúde/Equipe de Saúde da Família não 
deve ser iniciado, pois as áreas de 
risco ainda não são bem conhecidas.  

B. O cadastramento possibilitará que, 
além das demandas específicas de 
saúde, sejam identificados outros 
determinantes para o 
desencadeamento de ações das 
demais áreas de gestão municipal, no 
sentido de melhorar a qualidade de 
vida da população.  

C. As Equipes de Saúde da Família 
deverão realizar o cadastramento das 
famílias através de visitas aos 
domicílios, segundo a definição da 
área territorial pré-estabelecida de 
responsabilidade dessas Equipes.  

D. No processo de cadastramento serão 
identificados os componentes 
familiares, a morbidade referida, as 
condições de moradia, saneamento e 
condições ambientais das áreas onde 
essas famílias estão inseridas.  

 
13. Para planejar e organizar 
adequadamente as ações de uma Equipe 
de Saúde da Família é fundamental realizar 
um amplo Diagnóstico de Saúde da 
Comunidade. Sobre esse Diagnóstico, é 
INCORRETO afirmar:  
A. Os dados sobre as doenças referidas 

pelas pessoas no momento do 
cadastramento da família, são os mais 
importantes, não sendo recomendado 
a utilização de outras fontes de 
informação.  

B. O Diagnóstico de Saúde da 
Comunidade possibilita o 
conhecimento das necessidades da 
população da área sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde 
da Família.  

C. As informações que compõem o 
cadastramento das famílias são 
importantes para o Diagnóstico de 
Saúde da Comunidade.  
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D. Devem ser valorizadas fontes de 
informações qualitativas e da própria 
comunidade no Diagnóstico de Saúde.  

 
14. A Emenda Constitucional nº. 51 (de 21 
de fevereiro de 2006), constitucionalizou 
as atividades de Agente Comunitário de 
Saúde. A Lei Federal nº. 11.350, de 05 de 
outubro de 2006, regulamentou as 
atividades de Agente Comunitário de 
Saúde. Segundo a mencionada Lei (art. 3º, 
parágrafo único), são atividades do Agente 
Comunitário de Saúde. 

Assinale a alternativa incorreta. 

A. a promoção de ações de educação 
para a saúde individual e coletiva. 

B. o estímulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas 
voltadas para a área da saúde e do 
desenvolvimento econômico e social.  

C. o registro, para fins exclusivos de 
controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, 
doenças e outros agravos à saúde. 

D. a realização de visitas domiciliares 
periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família. 

 
15. Um Agente Comunitário de Saúde 
durante uma visita domiciliar encontrou a 
seguinte situação: - Uma família composta 
de três crianças pequenas e da mãe. 
Vivem na casa os quatro, sem a presença 
do pai. As crianças estão brincando no 
chão de terra batida, ao lado de uma 
valeta rasa de esgoto a céu aberto. Diante 
dessa situação é atribuição do Agente 
Comunitário de Saúde:  
A. Cadastrar a família, realizar 

orientações sobre os riscos ambientais 
e sanitários os quais a família está 
exposta e discutir o caso em Equipe.  

B. Considerar que essa situação é um 
problema cultural e social, portanto 
não cabe, neste caso, uma orientação 
educativa em saúde.  

C. Discutir o caso com a sua Equipe já 
que se trata de uma família 
inadequada e por isto, considerada de 
alto risco.  

D. Retirar as crianças da terra 
imediatamente, repreender a mãe e 
advertir que se as crianças voltarem a 
brincar na terra o Conselho Tutelar 
será acionado.  

 
16. São competências do Agente 
Comunitário de Saúde, exceto: 
A. Realizar em conjunto com a equipe, 

atividades de planejamento e 
avaliação das ações de saúde no 
âmbito de adstrição da Unidade Básica 
de Saúde. 

B. Desenvolver ações de prevenção e 
monitoramento dirigidas às situações 
de risco ambiental e sanitário para a 
população, conforme plano de ação da 
equipe de saúde. 

C. Desenvolver, em equipe, ações de 
promoção da saúde visando a melhoria 
da qualidade de vida da população. 

D. Desenvolver ações que busquem a 
desintegração entre as equipes de 
saúde e a população adstrita à 
Unidade Básica de Saúde.  

 
17. No Programa de Agente Comunitário 
de Saúde micro-área corresponde: 
A. a rua onde o Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) atua. 
B. o local onde está localizado o Posto de 

Saúde. 
C. o bairro, distrito ou sítio onde o ACS 

atua. 
D. o espaço geográfico delimitado onde 

residem cerca de 400 a 750 pessoas e 
corresponde à área de atuação de um 
ACS.  

 
18. A idade em que a criança deve ser 
acompanhada pelo Agente Comunitário de 
Saúde quanto a seu crescimento e 
desenvolvimento é até o: 
A. primeiro mês de vida. 
B. sexto mês de vida. 
C. primeiro ano de vida. 
D. quinto ano de vida.  
 
19. No Programa de Saúde da Família, o 
número de famílias assistidas por cada 
agente de saúde é de: 
A. 100 a 200 famílias. 
B. no máximo 1.000 famílias. 
C. 10 a 50 famílias. 
D. no máximo 150 famílias.  
 
20. Para desenvolver as atividades de 
Agente Comunitário de Saúde (ACS), esse 
profissional deve, obrigatoriamente, 
residir: 
A. em qualquer local do município. 
B. na sede do município. 
C. nas áreas urbana ou rural, 

indiferentemente do local de atuação. 
D. na área da comunidade onde atuar.  
 
21. A profilaxia da ascaridíase pode ser 
feita através do seguinte cuidado: 
A. Lavagem dos alimentos.  
B. Esterilização das roupas. 
C. Proteção dos pés. 
D. Escovação dos dentes. 
 
22. É um sistema especial para 
gerenciamento das informações de saúde 
obtidas nas visitas às comunidades e 
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produz relatórios que auxiliam as equipes 
de saúde da família, as Unidades Básicas 
de Saúde e os gestores municipais a 
acompanhar o trabalho que realizam e a 
avaliar a qualidade do mesmo. Este 
sistema é o: 
A. SINAN 
B. SIAB  
C. SINASC 
D. SIGAB 
 
23. É uma doença causada pela 
contaminação da água: 
A. Candidíase e hanseníase 
B. Tétano e teníase 
C. Malaria e Candidíase 
D. Gastroenterites e teníase  
 
24. . O modelo hegemônico de família, o qual o 
IBGE infere seus dados estatísticos, que serve 
de debates sociais intensos e é uma das 
principais metas do PSF é denominado: 
A. Família nuclear, formado por pai, mãe e 

filhos.  
B. Família nuclear que se estende aos 

agregados dentro do domicilio. 
C. Família fragmentada. 
D. Família de fragmento gregário. 
 
25. Marque a alternativa incorreta sobre 
as vantagens do aleitamento materno para 
a criança: 
A. Aumento na ocorrência de otite média.  
B. Redução da ocorrência de diarréia. 
C. Reduz a incidência de diabetes. 
D. Redução na ocorrência de infecções 

respiratórias. 
 
26. O saneamento ambiental é a grande 
preocupação dos gestores, tendo em vista, 
que seu desequilíbrio gera varias 
conseqüências para a cidade e sua 
população. Observe a esfera de ação deste 
e assinale a única que não condiz com os 
objetivos do saneamento ambiental: 
A. Tratamento do lixo e dos resíduos 

sólidos resultantes da atividade 
humana. 

B. Tratamento da água e de efluentes 
industriais. 

C. Controle de agentes vetores de 
doenças. 

D. Fiscalização sobre o uso de agrotóxicos 
nas lavouras.  

 
27. Para o planejamento familiar 
encontramos inúmeros métodos 
disponíveis para o casal decidir e optar 
para o que for mais conveniente. A maioria 
solicitada no sistema público são os 
anticoncepcionais orais, conhecidos como 
“pílulas”. O mecanismo de ação dessas é: 
A. Método de barreira. 
B. Método definitivo. 

C. Anticoncepção hormonal.  
D. Anticoncepção natural. 
 
28. O Programa Saúde Família é uma 
estratégia de reorientação do modelo 
assistencial operacionalizada mediante a 
implantação de equipes multiprofissionais 
em unidades básicas de saúde, que 
garantem o atendimento a um número 
definido de famílias em áreas geográficas 
delimitadas. As equipes atuam em ações 
de promoção de saúde, recuperação, 
prevenção e manutenção da saúde da 
comunidade. Entre as equipes de saúde 
fazem parte os profissionais, com exceção: 
A. Médico. 
B. Fisioterapeuta.  
C. Enfermeiro. 
D. Agente comunitário de saúde. 
 
29. Assinale a alternativa que constitui um 
dos objetivos do Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher e da Criança: 
A. Atualizar a legislação sobre o aborto.  
B. Prevenir gravidez indesejada.  
C. Diminuir as taxas de natalidade.  
D. Estimular o uso do berçário. 
 
30. Acerca do Programa Saúde da Família 
(PSF), marque a alternativa correta: 
A. É atribuição da equipe de Saúde da 

Família conhecer a realidade das 
famílias pelas quais são responsáveis, 
com ênfase nas suas características 
sociais, epidemiológicas e 
demográficas.  

B. Não é objetivo do PSF estimular a 
organização da comunidade para o 
efetivo exercício do controle social. 

C. Não é atribuição da equipe de Saúde 
da Família promover ações 
intersensoriais para o enfrentamento 
de problemas identificados. 

D. O PSF é uma estratégia desenvolvida 
para atenção exclusiva de grupos 
prioritários como diabéticos, 
hipertensos, gestantes e crianças 
desnutridas, que trabalha com o 
princípio da vigilância à saúde. 

 
31. Qual a conduta recomendada no 
tratamento da maioria dos casos de 
diarréia em crianças? 
A. Reidratação venosa e administração de 

medicamentos. 
B. Reidratação venosa e restrição ao uso 

de medicamentos. 
C. Administração de medicamentos e 

soro de reidratação oral. 
D. Administração de soro de reidratação 

oral e restrição ao uso de 
medicamentos.  
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32. Em uma visita realizada por um Agente 
de Saúde ao bairro sob sua jurisdição, o 
mesmo constatou grande quantidade de 
lixo nas ruas, esgoto a céu aberto, 
poluição das águas e crianças brincando 
descalças. Face ao observado, ele orientou 
a população para se prevenir de 
determinados agravos relacionados a esses 
ambientes. Assinale o agravo ao qual estas 
pessoas estão expostas. 
A. Rubéola. 
B. Febre amarela. 
C. Raiva. 
D. Leptospirose.  
 
33. As equipes de Saúde da Família (PSF) 
são compostas por, no mínimo, 
A. um médico de família, um enfermeiro 

e 10 agentes de saúde. 
B. um médico de família, um psicólogo, 

um farmacêutico, um dentista e 5 
agentes de saúde. 

C. um médico de família, um enfermeiro, 
um psicólogo, um técnico em higiene 
dental e 8 agentes de saúde. 

D. um médico de família, um enfermeiro, 
um auxiliar de enfermagem e 6 
agentes comunitários de saúde.  

 
34. O agente comunitário de saúde em 
uma de suas visitas a uma casa se 
deparou com o seguinte caso: uma criança 
estava com febre repentina, náuseas e 
inchaço de uma ou mais glândulas 
salivares, mais comumente aquelas 
localizadas no ângulo da região maxilar 
(parótidas). O médico que fazia a visita 
junto com o agente ainda comunicou que o 
inchaço que atinge seu máximo em 24 
horas, pode durar de 07 a 10 dias. Nos 
meninos a infecção pode causar dor e 
inchaço dos testículos. Diante desse relato, 
a criança apresentava um caso de: 
A. catapora. 
B. dengue. 
C. caxumba.  
D. coqueluche. 
 
35. Sobre os princípios gerais da estratégia 
de saúde da família é correto afirmar: 
A. Ter caráter competitivo em relação à 

rede de atenção básica tradicional nos 
territórios em que as equipes saúde da 
família atuam. 

B. Trabalhar sem integração com 
instituições e organizações sociais de 
sua área de abrangência. 

C. Desenvolver atividades de acordo com 
planejamento e a programação, 
realizados com base no diagnóstico 
situacional e tendo como foco a família 
e a comunidade.  

D. As alternativas a e c estão corretas 
 
36. Para realizar um diagnóstico 
juntamente com equipe de saúde da 
família é necessário estabelecer passos 
para que o trabalho tenha resultado, 
organize em ordem numérica estes 
passos: 
(_) Coleta de dados 
(_) Definir os objetivos do diagnóstico 
(_) Elaboração do instrumento para 
pesquisa ( Questionário, Entrevista, etc...) 
(_) Análise e interpretação dos dados 
coletados e identificação dos problemas 
A. 1, 3, 2, 4 
B. 1, 2, 3, 4 
C. 3, 1, 2, 4  
D. 3, 2, 1, 4 
 
37. O índice mais sensível para monitorar 
o crescimento de menores de um ano é: 
A. Peso / altura  
B. Altura / idade 
C. Peso / idade 
D. Peso ao nascer 
 
38. Ao verificar situações de maus tratos 
em uma criança da comunidade, agentes 
comunitários de saúde devem: 
A. Se omitir devido ao código de ética da 

instituição. 
B. Levar o caso a policia segundo 

estatuto da criança e adolescente. 
C. Levar o caso para a tutoria municipal. 
D. Levar o caso para o Conselho Tutelar.  
 
39. Os mosquitos do gênero Aedes, bem 
como todos os da família Culicidae, 
apresentam duas fases: aquática e 
terrestre. Para cada fase tem-se, 
respectivamente, 
A. na fase aquática, o ovo, e na fase 

terrestre, o mosquito adulto. 
B. na fase aquática, o peixe, e na fase 

terrestre, o mosquito adulto. 
C. na fase aquática, a pupa e na fase 

terrestre, a borboleta. 
D. na fase aquática, o ovo, a larva e 

pupa, e na fase terrestre, o mosquito 
adulto.  

 
40. As atividades de mapeamento e de 
cadastramento das famílias de uma 
determinada área, onde será implantada 
uma unidade de saúde da família são de 
responsabilidade do: 
A. Médico. 
B. Auxiliar de enfermagem. 
C. Enfermeiro. 
D. Agente Comunitário de Saúde.  
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