
 

EDITAL N.º 001/2011 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
 

PROVA OBJETIVA: 08 de maio de 2011 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

 
 

1. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à 
marcação das respostas das questões objetivas. 
 
2. 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 03 (três) horas, tendo seu início às 9:00h e término às 12:00h (horário local). 
 
3. 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. 
 
4. Confira se seu nome, número de inscrição 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.  
 
5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo 
como está assinado no seu documento de identificação. 
 
6. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul, pois lápis não será considerado.  
 
7. 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.  
 
8. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A 
substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 
9. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 
10. 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. 
 
11. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, recebidos. 
 
12. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Alenquer o 
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 
001/2011.  

 
 

Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

COM BASE NA LEITURA DO TEXTO ABAIXO, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE 
COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 10. 

 

Geração pontocom 
  

O pessoal que não conheceu o mundo antes 
do computador é imbatível na rapidez com  
que processa informações e novidades 
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     O Brasil foi até bem pouco tempo atrás 
um país com comunicações precárias e uma 
sociedade com base na vida rural. Os jovens 
de hoje só conhecem essa realidade pelos 
livros de história. Quando eles nasceram, 
nos anos 80, o país já tinha instalado um 
parque industrial grande e moderno e 
estava conectado por redes de 
comunicações e por satélites. Na década 
seguinte, essa modernidade se traduziu na 
entrada na vida da classe média urbana da 
mesma tecnologia disponível em países mais 
desenvolvidos. Para o adolescente, telefone 
celular, videogame, cartão eletrônico e computador sempre estiveram presentes. O PC é um 
equipamento que acompanhou o jovem praticamente desde seu nascimento. Muitos foram 
alfabetizados digitando no teclado. Uma pesquisa conduzida com 2 098 adolescentes em sete 
capitais brasileiras pela consultoria CPM Research mostra que mais da metade deles sabem 
usar o computador e que 49% o usa regularmente na escola. [...] 
     A rapidez e a destreza em localizar e selecionar informações são alguns dos trunfos dessa 
geração digital. Muitos educadores se preocupam com os efeitos que a comunicação 
eletrônica possa ter sobre os adolescentes. Notam entre muitos deles a dificuldade de ler 
textos discursivos ou de se concentrar muito tempo numa única atividade. Aulas tradicionais, 
nas quais o professor fala e escreve com giz no quadro-negro, já não prendem a atenção dos 
alunos. "O adolescente está superexposto à informação e tem habilidade para processar várias 
coisas ao mesmo tempo", diz Sérgio Américo Boggio, diretor de informática do Colégio 
Bandeirantes de São Paulo, pioneiro na utilização de métodos computacionais na sala de aula. 
"Mas tem dificuldade em se aprofundar em qualquer assunto", completa. Para compensar os 
excessos da linguagem eletrônica, algumas escolas têm aumentado a carga de leitura nos 
cursos e oferecido atividades complementares típicas da era pré-digital, como cursos de 
atividades manuais. Os alunos se dedicam a montar caixas e prismas para treinar a observação 
de objetos tridimensionais. É possível que muitos deles apanhem feio na hora de manipular 
réguas, tesouras e papelão. Mas são imbatíveis com um mouse na mão.  

 

http://veja.abril.com.br/especiais/jovens_2003/p_084.html [com adaptações] 

 
 
 

01. No texto “Geração pontocom”,  
(A) traça-se um perfil da geração digital. 
(B) descreve-se com detalhes o comportamento dos jovens dos anos 80.  
(C) critica-se o excesso do uso de métodos computacionais na sala de aula. 
(D) revela-se a satisfação dos professores com a rapidez e a destreza dos jovens de hoje. 
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02. No início do texto, há uma comparação entre 
(A) a vida rural e a urbana na sociedade brasileira. 
(B) as aulas tradicionais e os modernos métodos de ensino. 
(C) os jovens dos anos 80 e os dos anos 90 quanto à destreza digital. 
(D) o Brasil de outrora e o da atualidade em relação às tecnologias de comunicação.  

 
03. Os elementos que sinalizam a comparação feita no início do texto são, respectivamente,  
(A) “até” (linha 1) / “só” (linha 4). 
(B) “o Brasil” (linha 1) / “um país” (linha 2). 
(C) “um país” (linha 2) / “realidade” (linha 4). 
(D) “até bem pouco tempo” (linha 1) / “hoje” (linha 4).   

 
04. O enunciado em que se faz referência ao uso precoce do computador pelos jovens de hoje é 
(A) “Mas são imbatíveis com um mouse na mão” (linha 32). 
(B) “O adolescente está superexposto à informação...” (linha 24). 
(C) “Muitos foram alfabetizados digitando no teclado” (linhas 15-16).  
(D) “... pioneiro na utilização de métodos computacionais na sala de aula...” (linha 26). 

 
05. Os resultados da pesquisa realizada pela CPM Research confirmam que a maioria dos 
adolescentes 
(A) utiliza com facilidade o computador.   
(B) prefere o PC ao telefone celular e ao videogame. 
(C) não consegue se aprofundar em qualquer assunto. 
(D) não manifesta dificuldades de aprendizagem pelo uso excessivo do computador. 

 
06. O depoimento de Sérgio Américo Boggio enfatiza o fato de os adolescentes de hoje 
(A) recusarem-se a assistir a aulas tradicionais. 
(B) terem dificuldade de realizar tarefas reflexivas. 
(C) serem imbatíveis com um mouse nas mãos. 
(D) resistirem a manipular réguas, tesouras e papelão. 
 
07. Em  “É possível que  muitos  deles apanhem feio na hora de manipular réguas, tesouras e papelão”, 
“apanhar feio” significa 
(A) ter muita dificuldade. 
(B) receber pancada leve. 
(C) ser gravemente atingido. 
(D) perder de maneira vergonhosa. 
 
08. O sujeito do verbo “prender” (linha 23) é 
(A) “adolescentes” (linha 21). 
(B) “muitos deles” (linha 21). 
(C) “aulas tradicionais” (linha 23). 
(D) “textos discursivos” (linha 22). 
 
09. O vocábulo “que” (linha 20) remete a 
(A) “efeitos” (linha 20). 
(B) “geração digital” (linha 20). 
(C) “muitos educadores” (linha 20). 
(D) “comunicação eletrônica” (linhas 20-21). 

 
10. No texto, o verbo “traduzir-se” (linha 10) poderia ser substituído, sem alteração de sentido, por 
(A) “explicar-se”. 
(B) “justificar-se”. 
(C) “substituir-se”. 
(D) “manifestar-se”. 
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MATEMÁTICA 
 
Considere a suposta situação abaixo para as próximas duas questões. 

Três agentes comunitários de Saúde atenderam 672 pessoas em doze dias, trabalhando 
em dois turnos de 4 horas por dia. 

11. O primeiro agente atendeu 1/3 das pessoas, o segundo 1/4 e o terceiro atendeu às restantes. 
Quantas pessoas foram atendidas pelo terceiro agente? 
(A) 224. 
(B) 168. 
(C) 280. 
(D) 300. 
 
12. Na média, quantas pessoas foram atendidas por hora? 
(A) 5. 
(B) 7. 
(C) 9. 
(D) 11. 
 
13. Um Agente Comunitário de Saúde cadastrou 90 pessoas de sua microárea em 18 horas de 
trabalho. Mantido o mesmo ritmo de trabalho, quantas pessoas seriam cadastradas por esse agente em 
20 horas? 
(A) 84. 
(B) 86. 
(C) 88. 
(D) 100. 
 
Considere a suposta situação abaixo para as próximas três questões. 

Em uma campanha educativa de combate à dengue em Alenquer, foram distribuídos 
60.000 panfletos da seguinte forma: 15% no bairro do Aeroporto, 25% no Aningal, 18% no 
Liberdade, 12% no Esperança, 14% no Planalto e o restante nos demais bairros. 

14. Qual o percentual que corresponde à quantidade de panfletos que sobrou para serem distribuídos 
nos demais bairros de Alenquer? 
(A) 14%. 
(B) 16%. 
(C) 18%. 
(D) 20%. 
 
15. A quantidade de panfletos distribuídos nos bairros Aningal e Esperança totalizam 
(A) 32000. 
(B) 30000. 
(C) 24000. 
(D) 22000. 
 
16. A razão entre a quantidade de panfletos distribuídos no bairro do Aeroporto e a distribuída no bairro 
do Aningal corresponde a 
(A) 1/5. 
(B) 2/5. 
(C) 3/5. 
(D) 4/5. 
 
17. No ano 2000, a população estimada de Alenquer era de 41.784 habitantes e em 2010 foi de 52.714. 
A variação percentual da população nesse período foi de, aproximadamente,  
(A) 36%. 
(B) 26%. 
(C) 16%. 
(D) 6%. 
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18. Dois Agentes Comunitários atualizaram as fichas cadastrais de 820 pessoas, sendo que um deles 
atualizou 120 fichas a mais do que o outro. Quantos cadastros atualizou o que em mais fichas 
trabalhou? 
(A) 470. 
(B) 460. 
(C) 450. 
(D) 350. 
 
19. Os ratos representam um grave problema para a saúde pública. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), eles propagam cerca de 200 doenças, dentre as quais se destaca a leptospirose, 
transmitida pela urina do rato. As fêmeas dão entre três e seis ninhadas por ano, sendo que de cada 
ninhada nascem de 8 a 12 filhotes.  
Segundo esses dados, por ano, cada fêmea produz entre 
(A) 24 e 72 ratos. 
(B) 28 e 70 ratos. 
(C) 30 e 68 ratos. 
(D) 36 e 64 ratos. 
 
20. Estamos no século vinte e um, mas sabemos que Santo Antônio, padroeiro da cidade de Alenquer, 
nasceu em Lisboa, no século doze. Qual dos anos que se encontram abaixo é o único ano possível 
para o nascimento de Santo Antônio? 
(A) 1395. 
(B) 1295. 
(C) 1195. 
(D) 1095. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. O SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais. Suas ações de serviços e saúde são regidas por princípios e 
diretrizes específicos. Nesse contexto, as diretrizes do SUS incorporadas na estratégia saúde da família 
são  
(A) a universalidade, a igualdade e a participação da comunidade. 
(B) a integralidade, a centralização e a equidade. 
(C) a integralidade, a descentralização e a equidade. 
(D) a descentralização, a integralidade, e a participação da comunidade. 
 
22. M.F.R., de 32 anos, solteira, doméstica, mãe de três filhos, amamentava normalmente sua filha de 
apenas dois meses de nascida. Certo dia, no entanto, começou a perceber que havia demora na 
“descida do leite” no momento da amamentação. Diante de um fato desse, a orientação adequada que 
o profissional de saúde deveria dar para a mãe seria 
(A) aplicar compressas quentes no seio antes de amamentar. 
(B) estimular a mãe a substituir o leite materno pelo industrializado. 
(C) estimular a introdução de outros alimentos para o bebê no intervalo da amamentação. 
(D) estimular a sucção frequente do bebê e a ordenha. 
 
23. O artigo 15 do estatuto do idoso assegura a este atenção integral por intermédio do Sistema Único 
de Saúde (SUS), garantindo-lhe acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, 
prevenção, proteção e recuperação da saúde. Com base nesse artigo, a prevenção e a manutenção da 
saúde do idoso serão efetivadas por meio de 
(A) cadastramento da população idosa em base territorial. 
(B) consultas em unidades de clínica médica e cirúrgica. 
(C) cadastramento em ambulatórios de referência em hipertensão e diabetes. 
(D) cadastramento em ambulatórios exclusivos para idosos a partir de 72 anos. 
 
24. No Sistema Único de Saúde (SUS), a estratégia de promoção da saúde tem como enfoque os 
aspectos que determinam o processo saúde-doença em nosso País. De acordo com as 
responsabilidades de cada esfera de gestão do SUS–Ministério da Saúde, destaca-se como estratégia 
para implementação da política nacional de promoção da saúde: 
(A) o estímulo à inserção de ações de promoção da saúde voltadas para o cuidado com o corpo, a 

alimentação saudável e a prevenção do alcoolismo. 
(B) o desenvolvimento de estratégias de qualificação em saúde para profissionais dessa área inseridos 

na rede privada, exclusivamente.  
(C) o apoio a estados e municípios que desenvolvam ações para a implementação de estratégia global, 

vigilância e prevenção de doenças e agravos não transmissíveis. 
(D) a extinção de observatórios de experiências referentes à promoção de saúde. 
 
25. A Lei 8.069/1990, em suas disposições preliminares, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente. Em seu capítulo II, esse instrumento legal ressalta o direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade da criança e do adolescente como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. 
Nesse contexto, qual alternativa abaixo refere o direito à liberdade? 
(A) Ser respeitado por seus colegas e educadores. 
(B) Brincar, praticar esporte e divertir-se. 
(C) Optar por seus pais adotivos. 
(D) Ter garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 
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26. O crescimento do ser humano é um processo dinâmico e contínuo que ocorre desde a concepção 
até o final da vida, considerando-se os fenômenos de substituição e regeneração de tecidos. Nesse 
contexto, quais indicadores antropométricos são utilizados para a avaliação do estado nutricional da 
criança? 
(A) Peso e Idade. 
(B) Peso e Perímetro Cefálico. 
(C) Perímetro cefálico e Estatura. 
(D) Perímetro cefálico e Perímetro Braquial. 
 
27. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 
de complexidade crescente. No que diz respeito a direção do Sistema Único de Saúde no âmbito da 
União é exercida por qual órgão? 
(A) Secretaria de Saúde Estadual. 
(B) Secretaria de Saúde Municipal. 
(C) Ministério da Saúde. 
(D) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. 

                
28. Muitas são as atribuições dos agentes comunitários em sua área de atuação. No que diz respeito às 
suas atribuições na atenção à saúde do idoso, marque a alternativa correta. 
(A) Cadastrar todas as pessoas idosas de sua microárea e manter o cadastro atualizado. 
(B) Preencher, entregar e atualizar a caderneta de saúde da pessoa idosa conforme manual de 

preenchimento específico. 
(C) Realizar visita domiciliar às pessoas idosas conforme planejamento assistencial, dando prioridade 

aos idosos frágeis ou em processo de fragilização. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 
29. As instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde que em cada esfera do governo tem a função 
de propor diretrizes para a formulação da política de saúde. Refere-se à  
(A) Conferência de Saúde e ao Conselho de Saúde. 
(B) Conferência de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde. 
(C) Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde.  
(D) Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde. 

 
30. O indicador epidemiológico que, ao ser expresso em coeficiente ou taxa, reflete o número de casos 
novos e antigos de uma doença que atinge uma dada população num determinado período de tempo 
chama-se 
(A) Incidência.  
(B) Prevalência. 
(C) Morbidade. 
(D) Letalidade. 

 
 
 
 

 

 
                  
 
 

 




