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Agente Comunitário de Saúde  

 

PORTUGUÊS 

 
Texto para as questões 1 a 5 :          
      

 
Os verdadeiros escravos 

             João Pereira Coutinho 

 
 
Semanas atrás, escrevi nesta Folha 

sobre "O caso Monteiro Lobato". Tudo porque o 
Conselho Nacional de Educação, com os 
caninos da censura afiados, preparava-se para 
sinalizar com histeria politicamente correta uma 
obra do referido escritor onde existiam 
referências pouco simpáticas a "pretos".  

Dizia eu que o gesto revelava a 
ignorância de quem propunha tal sinalização: 
cada obra expressa o espírito de uma época. E 
se limpamos Monteiro Lobato, acabamos por 
limpar grande parte da tradição cultural do 
Ocidente; uma tradição que ofenderá sempre 
alguém, algures, ao contestar ou ofender 
crenças ou valores particulares.  

Um pormenor, porém, deixei ficar de fora: 
limpar uma obra de arte de qualquer referência 
ofensiva para certas minorias ou raças é também 
um ato de vandalismo cultural. Porque nada nos 
autoriza a desfigurar uma obra de arte para que 
ela possa acomodar os preconceitos transitórios 
da nossa época.  

Se não o disse sobre Monteiro Lobato, 
posso dizê-lo sobre Mark Twain (1835 - 1910), 
um dos meus autores de formação e que foi 
centenário no ano que findou. Leio agora que 
uma nova edição de "As Aventuras de 
Huckleberry Finn", esse amado livro, pretende 
apagar as 219 vezes em que a palavra "nigger" 
(crioulo) aparece no texto. Em substituição de 
"nigger", surgirá "escravo" - um termo que 
expressa de forma rigorosa as "relações de 
classe" no sul dos Estados Unidos em pleno 
século 19.  

Como explicar essa mudança? O autor 
do prodígio, o professor Alan Gribben, confessou 
à imprensa que não consegue ler nas aulas e 
em voz alta as passagens da obra onde "nigger" 
aparece. O termo é ofensivo e, mais que 
ofensivo, esconde a realidade da escravatura. 
Para o professor Gribben, uma pequena 
"alteração" em nada modifica o humor e a 
grandeza narrativa da obra de Twain. E todos 
ficam contentes.  

Em tempos mais civilizados, nem valeria 
a pena comentar a barbaridade: se um professor 
de Literatura é incapaz de evitar o pecado do 
anacronismo, exportando para o passado juízos 
morais que são próprios do tempo presente, isso 
deveria desqualificá-lo imediatamente para 
ensinar Literatura.  

Mas o professor Gribben não comete 
apenas o pecado do anacronismo. Ele pretende 
redimir o seu "desconforto" com um ato de 
vandalismo estético. Apagar as palavras 
originais de um autor pela substituição de novas 
palavras é tão grotesco como redesenhar a 
Capela Sistina para não ofender a sensibilidade 
dos ateus; pintar umas calcinhas sobre a vagina 
de Courbert para não ofender a dignidade 
feminista; extirpar toda a violência expressiva 
dos filmes de Tarantino para não ofender a 
consciência dos pacifistas. E etc. etc. etc. A lista, 
também aqui, não tem fim.  
          Os fanáticos desejam expor, com militância 
abusiva, os crimes da escravatura. Mas, 
aprisionados à sua ignorância e à sua selvajaria, 
nem se apercebem que os verdadeiros escravos 
são eles.  
 

         http://www1.folha.uol.com.br/colunas/joaopereiracoutinho/857192-
os-verdadeiros-escravos.shtml  – acesso em 13/02/2011 

 
 

Questão 01 
O melhor conceito para o substantivo 
“anacronismo” no texto, é: 

(A)  Falta contra a cronologia, erro nas datas dos 

acontecimentos. 

(B)  Erro que consiste em atribuir os costumes de 

uma época a outra.  

(C) Coisa retrógrada. 

(D) O que está de acordo com a época. 

 
 

Questão 02 
A palavra “algures” usada na terceira linha do 
segundo parágrafo do texto acima é:  

(A)  Um advérbio de tempo e quer dizer “amiúde”. 

(B)  Um advérbio de tempo e quer dizer “sempre”. 

(C) Um advérbio de lugar e quer dizer “em algum 

lugar; em alguma parte”.  

(D) Um advérbio de lugar e quer dizer “em 

nenhum lugar; em parte alguma”. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANULADA 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/joaopereiracoutinho/837525-o-caso-monteiro-lobato.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/joaopereiracoutinho/857192-os-verdadeiros-escravos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/joaopereiracoutinho/857192-os-verdadeiros-escravos.shtml
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Questão 03 
De acordo com o autor, o professor Gribben: 
I - Pretende resgatar o grotesco, o vandalismo 

estético e a violência. 
II- Vê o termo "nigger" como uma forma de 

ataque a uma minoria e uma retomada à 
escravatura.  

III- Não só comete o contrassenso de querer 
julgar no presente fatos ocorridos em época 
remota, como também o ato de alterar obras 
de arte.  

IV- Quer a Capela Sistina redesenhada para não 
ofender a sensibilidade dos ateus. 

Assinale a opção em que ambas alternativas são 
corretas: 

(A)  As opções I e II 
(B)  As opções III e IV     
(C) As opções II e III       
(D) As opções I e IV 

 
 

Questão 04 
Assinale a única opção em que o plural de uma 
palavra está incorreto: 

(A)  babel - babéis; chapéu - chapéus; mel - méis 

(B)  coronel - coronéis; nobel - nobéis; papai - noel 

- papais - noéis 

(C) papel - papéis; réptil - répteis; troféu - troféis 

(D) anel - anéis; fel - féis;  projétil - projéteis 

 
 

Questão 05 
Dentre as palavras que exemplificam as regras 
de acentuação nas opções abaixo, uma está em 
desacordo com a regra. Marque-a: 
 

(A)  Acentuam-se os ditongos abertos –ei(s), -

oi(s), -eu(s), em palavras monossílabas e 

oxítonas: herói, colméia, chapéu, anéis.  

(B)  Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas 

em a(s); e(s); o(s); em ou ens: metrô, inglês, 

vintém, cajá. 

(C) Acentuam-se as palavras monossílabas 
tônicas terminadas em a, e, o, seguidas ou 
não de s. já, fé, pés, prós. 

(D) Acentuam-se as paroxítonas terminados em 
ditongo seguido ou não de s: jóquei, água, 
órfãos, área.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Texto para as questões 06 a 11 
 

A Última Crônica 
                   

Fernando Sabino  

 
 

A caminho de casa, entro num botequim 
da Gávea para tomar um café junto ao balcão. 
Na realidade estou adiando o momento de 
escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de 
estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano 
nesta busca do pitoresco ou do irrisório no 
cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas 
recolher da vida diária algo de seu disperso 
conteúdo humano, fruto da convivência, que a 
faz mais digna de ser vivida. Visava ao 
circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição 
do acidental, quer num flagrante de esquina, 
quer nas palavras de uma criança ou num 
acidente doméstico, torno-me simples 
espectador e perco a noção do essencial.  Sem 
mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo 
meu café, enquanto o verso do poeta se repete 
na lembrança: "assim eu quereria o meu último 
poema". Não sou poeta e estou sem assunto. 
Lanço então um último olhar fora de mim, onde 
vivem os assuntos que merecem uma crônica.  

Ao fundo do botequim um casal de pretos 
acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de 
mármore ao longo da parede de espelhos. A 
compostura da humildade, na contenção de 
gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela 
presença de uma negrinha de seus três anos, 
laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido 
pobre, que se instalou também à mesa: mal 
ousa balançar as perninhas curtas ou correr os 
olhos grandes de curiosidade ao redor. Três 
seres esquivos que compõem em torno à mesa a 
instituição tradicional da família, célula da 
sociedade. Vejo, porém, que se preparam para 
algo mais que matar a fome.  

Passo a observá-los. O pai, depois de 
contar o dinheiro que discretamente retirou do 
bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás 
na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de 
bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar 
olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se 
aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, 
concentrado, o pedido do homem e depois se 
afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando 
para os lados, a reassegurar-se da naturalidade 
de sua presença ali. A meu lado o garçom 
encaminha a ordem do freguês. O homem atrás 
do balcão apanha a porção do bolo com a mão, 
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larga-o no pratinho – um bolo simples, amarelo-
escuro, apenas uma pequena fatia triangular.  

A negrinha, contida na sua expectativa, 
olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o 
garçom deixou à sua frente. Por que não 
começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e 
filha, obedecem em torno à mesa um discreto 
ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e 
brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune 
de uma caixa de fósforos, e espera. A filha 
aguarda também, atenta como um animalzinho. 
Ninguém mais os observa além de mim.  

São três velinhas brancas, minúsculas, 
que a mãe espeta caprichosamente na fatia do 
bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai 
risca o fósforo e acende as velas. Como a um 
gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo 
no mármore e sopra com força, apagando as 
chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, 
muito compenetrada, cantando num balbucio, a 
que os pais se juntam, discretos: "parabéns pra 
você, parabéns pra você..." Depois a mãe 
recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A 
negrinha agarra finalmente o bolo com as duas 
mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher 
está olhando para ela com ternura –  ajeita-lhe a 
fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo 
que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo 
botequim, satisfeito, como a se convencer 
intimamente do sucesso da celebração. Dá 
comigo de súbito, a observá-lo, nossos olhos se 
encontram, ele se perturba, constrangido – 
vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba 
sustentando o olhar e enfim se abre num sorriso.  

Assim eu quereria minha última crônica: 
que fosse pura como esse sorriso.  
 

                                     SABINO, Fernando. A 
Companheira de Viagem, 10.ed.                                                                           

Rio de Janeiro: Record, 1987, p. 169-171.  

 
 

Questão 06 
A crônica é um tipo de texto híbrido em que 
predomina: 

(A)  a dissertação 

(B)  a descrição 

(C) a argumentação 

(D) a narração  

 
 

 
 
 
 
 
 

Questão 07 
Em: “Imediatamente põe-se a bater palmas, 
muito compenetrada, cantando num balbucio, a 
que os pais se juntam, discretos...”, a que se 
refere ao antecedente: 
 

(A)  Imediatamente  

(B)  Bater palmas  

(C) Cantando num balbucio  

(D) Muito compenetrada 

 
 

Questão 08 
No trecho: “...constrangido – vacila, ameaça 
abaixar a cabeça...”, há uma relação de: 
 

(A)  Oposição  

(B)  Adição    

(C) Explicação 

(D) Conclusão 

 
 

Questão 09 
Em: “Três seres esquivos que compõem em 
torno à mesa a instituição tradicional da 
família...”, a palavra que é um: 
 
(A) Pronome adjetivo indefinido 
(B) Advérbio de intensidade 
(C) Pronome substantivo 
(D) Pronome relativo  

 
 

Questão 10 
Em: “como se aguardasse a aprovação do 
garçom.” O verbo aguardar está no: 
 

(A)  Pretérito imperfeito do modo subjuntivo  

(B)  Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo 

(C) Futuro do pretérito do modo indicativo 

(D) Pretérito imperfeito do modo indicativo 

 
 

Questão 11 
 “Assim eu quereria minha última crônica:” O 
verbo grifado encontra-se no: 
 

(A)  Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo 

(B)  Pretérito imperfeito do modo subjuntivo 

(C) Pretérito imperfeito do modo indicativo 

(D) Futuro do pretérito do modo indicativo  
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Questão 12 
Leia as duas frases abaixo e sobre elas 
responda: 
 I - Este livro é para eu ler.  
II - Este livro é para mim ler.  
 

(A)  As duas frases estão corretas  

(B)  As duas frases estão incorretas     

(C) A primeira frase está correta  

(D) A segunda frase está correta 
 

 
Questão 13 
Marque a única opção em que o pronome 
pessoal está empregado de forma incorreta: 
 

(A)  Gabriela irá com nós dois e não com vós, 

amigos dela.  

(B)  Os detentos brigavam entre eles mesmos.  

(C) Nunca se conhece a paz enquanto não se 

perde ela. 

(D) S. Exª. saiu um pouco mais cedo hoje. Por 

gentileza, venha amanhã! 

   

Questão 14 
Marque a alternativa indevidamente 
classificada quanto ao processo de formação 
das palavras: 
 

(A)  Televisão, bigamia, sociologia, bananal – 

composição por aglutinação.  

(B)  As palavras: auto, moto, pneu e foto são 

formadas por abreviação. 

(C) As palavras: tique-taque, bem-te-vi, pingue-

pongue, reco-reco são formadas por 

onomatopeia. 

(D) As palavras: enriquecer, enlatado, ajoelhar 

são formadas por derivação parassintética. 

 
 

Questão 15 
Marque a alternativa em que a concordância 
nominal não está de acordo com a norma culta. 
 

(A)  A garotinha conservou limpos a boca e o 

vestido. 

(B)  Aquele casal de negros e a garotinha eram 

um enigma para o escritor. 

(C) Aurora comprou bastante roupas e calçados 

no Shopping.  

(D) Saiu prometendo carinho e castigo intensos. 

 
 

 

Questão 16 
Marque a única alternativa em que a 
concordância nominal está de acordo com a 
norma culta. 
 

(A)  É proibida entrada de estranhos neste local. 

(B)  As mães conversavam sérias com as filhas. 

(C) Banana é ótima para a saúde. 

(D) As polícias civil e militar ajudaram a socorrer 

os flagelados. 

 
Questão 17 
 A concordância verbal está correta em algumas 
alternativas. Marque-as: 
 
I- Um milhão e meio foi gasto numa obra 

faraônica.  
II- Vinte milhões e duzentas mil pessoas vivem 

em São Paulo.  
III- Os 4% que os funcionários tinham de 

participação nos lucros da empresa foi 
cortado.  

IV- Sou eu quem faço o trabalho e você é que 
leva a fama? 

 

Estão corretas:      
(A) I, III         

(B) I, IV        

(C) I, II         

(D) III, IV 

 
 

Questão 18 
Algumas frases estão de acordo com a norma 
culta. Marque-as: 
 
I-  O chefe chamou a secretária à atenção várias 

vezes durante o dia.  
II-  Já não lembrava de meu nome. 
III- Toda ação implica em uma reação 
IV-  A mãe chamou a filha ao quarto para uma 

conversa reservada.  
 

Estão corretas:  
(A) II, III    
(B) I, IV          
(C) I, II         
(D) III, IV 
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Questão 19 
Reconheça a preposição inadequada à frase. (é 
necessário combinações e contrações em 
alguns casos): 

(A)  Atenção redobrada ao que seu pai vai lhe 

dizer. 

(B)  Pedro Bala exercia liderança nos menores do 

grupo.  

(C) Eu preciso de um palpite sobre o próximo 

jogo da Sena. 

(D) Moro na Rua dos Operários e trabalho na Rua 

Barão de Passos. 

 
Questão 20 
Marque a frase em que a crase foi usada de 
maneira errada: 
 

(A)  Aqui se vende à vista e a prazo, ou seja, à 

dinheiro e a prestação. 

(B)  O ano passado fui a Paris, ou melhor, à 

cultural Paris. 

(C) Saiu às pressas, e foi a procura do filho. 

(D) Meu amigo comprou um carro à gasolina e já 

possuía um à álcool.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
Questão 21 
O critério quantitativo para medir índice de leitura 
de livros tem muitas limitações, mas é o 
disponível e através dele o resultado do ano de 
2010 foi ruim para o Brasil em comparação com 
outros países. 

(Veja, janeiro de 2011)  

Através deste instrumento o índice de livros lidos 
no Brasil por ano e por pessoa foi de: 
 

(A)  de 2,0 a  4,7 livros 

(B)  de 0,5 a 1,1 livros 

(C) de 5,0 a 10,8 livros 

(D) de 5,2 a 8,2  livros 

 
 

Questão 22 
O artista plástico pernambucano de renome 
internacional, mora nos Estados Unidos há 25 
anos. Ele tem uma galeria em Miami e outra em 
São Paulo, já expôs suas obras no Museu do 
Louvre, em Paris e presenteou a presidente 
Dilma Rousseff com um quadro feito por ele. A 
pintura, que utilizou a técnica acrílico sobre tela, 
retrata o rosto de Dilma com cores fortes, marca 
do artista. No quadro, a presidente aparece com 
um coração verde na bochecha direita e um 
meio círculo roxo, na esquerda.  

http://g1.globo.com/politica/noticia 

O artista em questão é: 
 

(A)  Cláudio Tozzi 

(B)  Helio Oiticica 

(C) Romero Britto 

(D) Tomie Ohtake 

 
 

Questão 23 
Roberto Pompeu de Toledo em crônica na 
revista Veja de fevereiro de 2011 escreveu:  
“... e lá vem Sarney de novo. Pela quarta vez, 
com “sacrifício pessoal”. Em 1955 ele estreou no 
Parlamento (...) Já lá se vão 56 anos! (...) O país 
vive , há mais de  meio século, a era Sarney” 
José Sarney foi  reeleito em 2011  para: 
 

(A)  Presidente da Câmara 

(B)  Ministro do Supremo 

(C) Presidente do Senado 

(D) Vice-presidente da Câmara 

 
 
 

http://g1.globo.com/politica/noticia
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Questão 24 
A região de Delfinópolis é uma região turística, 
pois encontra-se  cercada por  dois marcos 
importantes, por sua  história e pela  geografia  
peculiar. 
Esses dois marcos são: 
 
 

(A)  O Rio Grande  e a Serra da Canastra 

(B)  A ponte do Turvo  e  o Lago de Furnas 

(C) A ponte do Glória e a Serra da Canastra 

(D) A ponte do Turvo e a Serra da Canastra 

 
 

Questão 25 

“A chamada “matematização da natureza” deu 

origem a inúmeros trabalhos, de vital importância 

para toda a humanidade, que mudaram o rumo 

da História. Um dos grandes homens, 

responsável por algumas inovações neste 

campo foi aquele que descobriu ser o Sol o 

centro do Universo e a Terra um planeta que 

orbitava ao seu redor”.  
(www.portaleducação.com.br).  

O nome deste homem é: 

 

(A)  Johannes Kepler 

(B)  Nicolau Copérnico 

(C) Albert Einstein 

(D) Leonardo da Vinci 

 
 

Questão 26 
Delfinópolis é um município brasileiro do 
sudoeste do estado de Minas Gerais. e se 
estende numa área total de 1.171 km² elevada a 
689 metros de altitude na sede municipal. Em 
seus limites há grandes propriedades rurais, que 
utilizam sua terras para a agropecuária. Os 
municipios abaixo relacionados fazem limites 
com Delfinópolis, exceto: 
 

(A)  Passos 
(B)  São João Batista do Glória 
(C) Carmo do Rio Claro 
(D) Cássia 

 
 

Questão 27 
“Para uma pessoa falecida ser beatificada, a 
Igreja precisa declarar que ela motivou um 
milagre. A Igreja diz que uma freira francesa 
de 49 anos foi curada milagrosamente do mal 
de Parkinson, meses após a morte deste 
Papa, depois dela e outras freiras terem orado 
a ele. Para que ele seja canonizado (torne-se 

santo), a Igreja terá que atestar a ocorrência 
de um segundo milagre após a beatificação. 
Depois da missa de beatificação na praça, o 
caixão será colocado diante do altar-mor da 
basílica, onde ficará para ser visto e venerado 
até que todos que desejarem possam vê-lo, 
disse o  Vaticano. Na noite antes da cerimônia 
de beatificação, uma vigília de orações será  
promovida no enorme Circo Máximo de Roma, 
um campo em formato oval que foi uma pista 
de corridas na antiguidade. A beatificação está 
marcada para o dia 10/05/2011”. 

 (Jornal Folha da Manhã – 18-02-2011) 

 O texto faz referência ao: 

 

(A) Papa João XXIII 

(B) Papa Paulo VI 

(C) Papa João Paulo II 

(D) Papa Pio XXII 

 
 

Questão 28 

Região localizada entre Israel e Jordânia. O local 

apresenta uma profundidade impressionante e a 

superfície das águas se encontra a 396 metros 

abaixo do nível do mar. Nos últimos 50 anos 

registrou-se a perda de um terço de toda 

extensão.  

Além de ser considerado o ponto mais baixo do 

planeta, apresenta uma alta concentração de sal 

e sua densidade também é algo que se destaca. 

Pesquisas mostram que o nível das águas na 

região baixou 10,6 m desde 1960. A lama 

concentrada nas profundezas possuem 

propriedades medicinais. A salinidade impede 

que seres vivos como peixes, algas e crustáceos 

consigam sobreviver nas águas do lugar. Com 

relação ao tamanho, estima-se que esse mar 

possua 85 quilômetros de comprimento e 17 

quilômetros de largura.  
 

O texto se refere ao: 
 

(A)  Mar de Aral 
(B)  Mar Mediterrâneo 
(C) Mar Morto 
(D) Mar Vermelho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portaleducação.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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Questão 29 
Os problemas ambientais urbanos avolumaram-
se nas últimas décadas em decorrência das 
atividades econômicas que se concentram nas 
cidades. Entre os principais destacam-se os 
abaixo relacionados. Faça a relação correta: 
 
I- Lixo Urbano 
II- Chuva Acida 
III- Ilhas de calor 
IV- Inversão Térmica 

 
( ) Agrava a poluição no inverno em cidades 

grandes e é responsável pelo aumento de 
doenças respiratórias principalmente entre 
crianças e idosos. 

( ) Provocam precipitação de ácido sulfúrico e 
ácido nítrico diluídos matando peixes, 
corroendo edifícios e prejudicando florestas 
e lavouras. 

( ) Causam problemas de poluição das águas 
subterrâneas, pois a lixiviação dos materiais 
do lixo provocada pela chuva libera 
substancias perigosas. 

( ) Diferença de temperatura entre a região 
central , mais quente,  e a periferia, com 
menor temperatura. 

 

(A)  I, II, IV, III 

(B)  IV, II, I, III 

(C) II, III, IV, I 

(D) IV, I, II, III  

 
 

Questão 30 
É considerada sagrada por judeus, cristãos e 
muçulmanos, essa cidade, na Palestina. Sua 
história conheceu vários movimentos históricos e 
religiosos, da Antiguidade aos dias atuais. O 
nome dessa cidade é: 
 

(A)  Hebréia 
(B) Jerusalém 
(C) Judéia 
(D) Atenas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 31 

Uma das atribuições dos Agentes Comunitários 
de Saúde durante as campanhas de vacinação, 
é estimular as famílias a comparecem a uma 
unidade de saúde com suas crianças para que 
sejam vacinadas. Para isso, o Agente pode 
utilizar da seguinte estratégia: 
(A)  Promover uma caminhada para pessoas 

portadoras de diabetes mellitus. 

(B)  Organizar, na unidade de saúde em que 

trabalha grupos de puericultura. 

(C)  Realizar visitas domiciliares em cada casa 

para averiguar o cartão de vacinas. 

(D)  Conhecer a história de vida de cada família 

cadastrada na sua microárea. 

 
 

Questão 32 

Entre as três esferas de governo: Federal, 
Estadual e Municipal no que se refere ao SUS o 
município é eleito como a melhor esfera para se 
responsabilizar pela descentralização 
administrativa, operacional e financeira da 
saúde. Isso ocorre por todos os fatores 
mencionados abaixo, exceto: 
(A)  Por ele estar mais próximo das 

necessidades reais da população, e permitir 

a acessibilidade, equidade, eficácia e 

satisfação do usuário. 

(B)  Por ter maiores possibilidade de garantir a 
participação e controle social de forma mais 
efetiva e romper com a centralidade política. 

(C)  Por possuir recursos financeiros próprios e, 
ainda suficientes para resolver todos os 
problemas de saúde da população local. 

(D)  Pela capacidade de conhecer as demandas 

e priorizar as ações de saúde à população 

local.  

 
Questão 33 
Dentre as vacinas que aparecem nas 
alternativas abaixo assinale a que previne as 
doenças Caxumba, Rubéola e Sarampo: 
(A) Pneumocócica (Pneumo 10) 

(B) Tríplice viral (SRC) 

(C) Tríplice bacteriana (DPT) 

(D) Vacina oral contra pólio (Sabin) 

 
 

 

 



     Concurso Público de Delfinópolis                        
 

Agente Comunitário de Saúde – PSF Distritos 

8 

Questão 34 

São objetivos do cadastramento das famílias 
realizado pela equipe de Saúde da Família, 
especialmente pelo ACS, através de visitas 
domiciliares, exceto: 
 
(A)  Fazer o ACS trabalhar mais, pois a ficha que 

é utilizada é rica em dados e exige bastante 

tempo para ser preenchida. 

(B)  Identificar os componentes familiares, a 

morbidade referida, as condições de 

moradia, saneamento e condições 

ambientais das áreas onde essas famílias 

estão inseridas. 

(C)  Iniciar o vínculo da unidade de saúde/ 

equipe com a comunidade, a qual é 

informada da oferta de serviços disponíveis 

e dos locais, dentro do sistema de saúde, 

que prioritariamente deverão ser a sua 

referência. 

(D)  Possibilitar a identificação de outros 

determinantes para o desencadeamento de 

ações das demais áreas da gestão 

municipal, visando contribuir para uma 

melhor qualidade de vida da população. 

 
Questão 35 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
foi criado para garantir a proteção integral à 
criança e ao adolescente. Nele estão dispostos 
vários direitos, inclusive em relação à vida e à 
saúde. Assinale a alternativa correta quanto a 
esse conjunto de direitos: 
(A)  Por meio do SUS deve ser assegurado a 

gestante o atendimento pré e perinatal. 
Assim, essa não deve ser encaminhada aos 
diferentes níveis de atendimento, além da 
assistência recebida pela equipe de Saúde 
da Família e a parturiente deve ser 
obrigatoriamente atendida pelo mesmo 
médico que a acompanhou na fase pré-
natal. 

(B)  Os casos de suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente 
serão somente comunicados ao Conselho 
Tutelar, aqueles que não tragam risco para 
os profissionais de saúde e que os pais ou 
responsáveis autorizem.  

(C)  O SUS promoverá programas de assistência 
médica e odontológica para a prevenção das 
enfermidades que ordinariamente afetam a 
população infantil, e campanhas de 

educação sanitária para pais, educadores e 
alunos. 

(D)  É obrigatória a vacinação das crianças nos 
casos recomendados pelas autoridades 
sanitárias, bem com aquelas existentes na 
rede particular. 

 
Questão 36 

Assinale a alternativa que não corresponda às 
atribuições de todos os membros da equipe de 
Saúde da Família: 
(A)  Identificar parceiros na comunidade que 

ajudem a equipe a convencer as pessoas 

sobre o que é melhor para elas. Pois, os 

profissionais de saúde possuem 

conhecimentos técnicos, que devem ser 

seguidos, enquanto as pessoas da 

comunidade são leigas em relação aos 

cuidados de saúde. 

(B)  Participar do processo de territorialização e 

mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos 

expostos a riscos. 

(C)  Realizar o cuidado em saúde da população 

adscrita, prioritariamente no âmbito da 

unidade de saúde, no domicílio e nos 

demais espaços comunitários (escolas, 

associações, entre outros), quando 

necessário. 

(D)  Realizar busca ativa e notificação de 

doenças e agravos de notificação 

compulsória e de outros agravos e situações 

de importância local. 

 
Questão 37 
É uma doença, transmitida através de mosquitos 
que se alimentam de sangue, causada por 
parasitas (protozoário) que invadem e se 
reproduzem dentro das células de defesa da 
pessoa infectada. Ela manifesta na forma 
tegumentar (cutânea) ou visceral (calazar). 
Estamos falando da: 
(A) Febre Amarela 

(B) Hepatite B 

(C) Leishmaniose 

(D) Dengue 

 
 
 
 
 
 

http://www.todabiologia.com/anatomia/sangue.htm
http://www.todabiologia.com/microbiologia/parasitas.htm
http://www.todabiologia.com/citologia/celula_animal.htm
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Questão 38 
Para obter resultados satisfatórios sobre os vários 
fatores que interferem nas ações de controle dos 
cânceres do colo do útero e da mama, torna-se 
fundamental que a atenção às mulheres esteja 
norteada na ação da equipe toda. Assim, são 
atribuições do Agente Comunitário de Saúde, 
exceto: 
 
(A)  Preencher a requisição (formulário) e realizar 

a coleta do exame preventivo, aproveitando 

a oportunidade para ensinar as mulheres 

sobre auto exame das mamas. 

(B)  Saber que realização da coleta de exame 

preventivo consiste em uma estratégia 

segura e eficiente para detectar 

precocemente o câncer do colo do útero nas 

mulheres de sua microárea. 

(C)  Desenvolver busca ativa para rastreamento 

de mulheres, buscando informar a equipe, 

principalmente sobre aquelas que 

apresentam situações de risco para os 

cânceres do colo do útero e da mama. 

(D)  Dar seguimento das mulheres que 

apresentam resultado do exame preventivo 

alterado, amostras insatisfatórias e sem 

anormalidades para o acompanhamento 

periódico. 

 
 

Questão 39 
O Ministério da Saúde nomeou o Saúde da 
Família como a estratégia prioritária para 
reorganização da atenção básica em todo 
território nacional. Nesse processo, caracteriza-
se a Atenção Básica como: 
 
(A)  Um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a 

promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção 

da saúde. 

(B)  Atenção de baixa qualidade, desenvolvida 

por profissionais pouco capacitados, 

destinada a populações pobres 

(C)  Conjunto de ações e serviços de saúde de 

dimensões apenas de promoção da saúde e 

prevenção de doenças ou agravos, 

correspondendo ao primeiro nível do 

sistema. 

(D)  A atenção que utiliza tecnologias de baixa 

complexidade e elevada densidade 

tecnológica, que devem resolver pequena 

parte dos problemas de saúde em seu 

território, pois ela serve apenas como porta 

de entrada do sistema. 

 
 

Questão 40 
O Agente Comunitário de Saúde, durante sua 
atuação deve demonstrar uma postura 
responsável, ética e compromissada. Essa pode 
ser retratada pela alternativa: 
 
(A) Coletar informações nas visitas sobre as 

situações das famílias que acompanha e 

não repassa para equipe dar continuidade à 

assistência. 

(B) Seguir as orientações e diretrizes propostas 

pela Estratégia de Saúde da Família e pela 

equipe, orientando as pessoas a seguirem 

as mesmas, assim como respeitando seus 

hábitos e forma de pensar.  

(C) Impor seus pensamentos e propor suas 

práticas profissionais sobre os valores e a 

cultura das pessoas que atende. 

(D) Comentar situações relatadas por um 

vizinho ao outro, com a finalidade de puxa 

assunto. 

 
Questão 41 
O Agente Comunitário de Saúde tem um papel 
fundamental no que se refere as ações 
essenciais do Programa de Humanização do Pré 
natal e nascimento. Nesse sentido assinale a 
alternativa que não constitui ação do ACS: 
 
(A)  Captar precocemente a gestante, de 

preferência nos primeiros três meses de 

gravidez. 

(B)  Realizar visitas domiciliares e verificar a 

freqüência de acompanhamento da gestante 

em consultas de pré natal. 

(C)  Solicitar os exames laboratoriais 

preconizados pelo protocolo. 

(D)  Encaminhar a gestante para o serviço de 

vacinação, caso seja necessário. 
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Questão 42 
 As Infecções Respiratórias Agudas (IRA) 
acometem as crianças, principalmente nos 
primeiros cinco anos de vida, pela 
suscetibilidade e imaturidade do trato respiratório 
nessa faixa etária. São exemplos de IRA: 
resfriado comum, pneumonias, rinite, dentre 
outras. Assim, numa visita domiciliar se você, 
enquanto Agente Comunitário de Saúde 
reconhecer numa criança esse tipo de doença, 
que conduta você deve ter?  
 
(A)  Conduzir a mãe ou responsável, juntamente 

com a criança para avaliação na unidade de 

saúde.  

(B)  Orientar a mãe ou responsável a medicar a 

criança com anti térmico e antibiótico. 

(C)  Orientar a mãe ou responsável a dar chás e 

remédios caseiros à criança e aguardar uma 

semana que logo vai melhorar. 

(D)  Orientar a mãe ou responsável a procurar o 

hospital de referência, porque a situação é 

grave e isto é só lá que resolve. 

 
 

Questão 43 
A vacina dT (dupla adulto) é recomenda a todas 
as gestantes, após verificar suas contra-
indicações. Essa é aplicada para prevenção de 
doença como:  
 
(A) Anemia e sífilis 

(B) Tétano neonatal e difteria 

(C) Toxoplasmose e anemia 

(D) Rubéola e sarampo 

 
Questão 44 
Os Agentes Comunitários de Saúde devem 
orientar as famílias a realizarem alguns cuidados 
com as caixas d’água, dentre eles é correto 
afirmar: 
 
(A)  Para a higienização adequada basta 

desprezar a água armazenada e proceder à 

limpeza com escovação. 

(B)  As caixas devem ser limpas na freqüência 

de dois em dois anos. 

(C)  As caixas devem ser tampadas e limpas 

periodicamente. 

(D)  Se tampada adequadamente a caixa não 

necessita de limpeza.  

 
 

Questão 45 
Durante o desenvolvimento de suas atividades, 
especialmente visita domiciliar, que sinais e 
sintomas que uma pessoa apresenta que leva o 
Agente Comunitário de Saúde a pensar que ela 
possa estar com tuberculose: 
 

(A)  Pessoa que apresenta febre baixa, 

geralmente vespertina, em condições 

debilitante e com quadro de emagrecimento, 

sudorese noturna, tosse com expectoração 

por mais de 3 semanas. 

(B)  Pessoa que apresenta febre alta, geralmente 

noturna, com quadro de emagrecimento, 

sudorese vespertina, tosse com expectoração 

por mais de 6 semanas. 

(C)  Pessoa que apresenta manchas 

esbranquiçadas, avermelhadas ou 

amarronzadas em qualquer parte do corpo, 

área de pele seca e com falta de suor, com 

queda de pêlos, com perda ou ausência de 

sensibilidade, tosse com expectoração por 

mais de 5 semanas. 

(D)  Pessoa que apresenta vontade de urinar 
diversas vezes, com quadro de 
emagrecimento, visão embaçada, infecções 
repetidas na pele ou mucosas, dores nas 
pernas por causa da má circulação, tosse 
com expectoração por mais de 1 semana. 

 
Questão 46 
Em relação da doença de chagas analise os itens 
abaixo: 
I. É uma doença infecciosa causada por um 

protozoário parasita chamado Trypanosoma 
cruzi, cuja entrada no sangue dos humanos se 
dá a partir do ferimento da “picada” por barbeiros 
ou chupões. 

II. Como medida preventiva deve-se buscar a 
eliminação do vetor, o barbeiro, por meio de 
medidas que torne mais propício o convívio 
deste próximo aos humanos, como a construção 
de piores condições de habitações. 

III. Na sua fase crônica, a doença pode 
comprometer muitas partes do corpo humano, 
principalmente o coração e o aparelho digestivo. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Os itens I, II e III estão corretos 

(B) Os itens I, e II estão corretos 

(C) Os itens I e III estão corretos 

(D) Os itens II e III estão corretos 
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Questão 47 
A ausência de esgoto tratado e de água potável 
contribuem para transmissão de doenças, que 
geram mortes, principalmente entre crianças de 
classes mais pobres, que morrem desidratadas, 
vítimas de diarréia causadas por micróbios. 
Assim, assinale a alternativa que aponta para três 
doenças transmitidas pelo consumo de água 
contaminada: 
(A)  Esquistossomose, diarréia não infecciosa e 

caxumba 

(B)  Leptospirose, febre amarela e hepatite B 

(C)  Dengue, esquistossomose e catapora 

(D)  Cólera, hepatite A e diarréia infecciosa 

 
 

Questão 48 
A pressão alta (hipertensão arterial sistêmica) 
representa um sério problema de saúde pública, 
por acometer cerca de 20% da população adulta, 
por ter acentuada porcentagem de hipertensos 
não diagnosticados, ou tratados de forma 
inadequada, e ainda por apresentar índice 
elevado de abandono ao tratamento. Nessa 
direção, são considerados fatores de risco para 
essa doença, exceto: 
(A)  Baixo peso, dieta rica em fibras, frutas, 

verduras e ômega 3. 

(B)  Uso de anticoncepcionais, tabagismo e 

alcoolismo. 

(C)  Sedentarismo, obesidade e diabetes. 

(D)  Alimentação rica em enlatados, conservantes 

e gorduras saturadas. 

 
 

Questão 49 
Nos dias atuais tem ganhado destaque entre as 
preocupações dos gestores municipais o 
saneamento ambiental. Isso se deve as 
conseqüências que o desequilíbrio ambiental tem 
acarretado. Assim, analise as alternativas abaixo 
e assinale aquela que não constitui objetivo do 
saneamento ambiental: 
(A)  Promover o abastecimento e tratamento de 

águas, fiscalizando sua qualidade. 

(B)  Implantar tratamento de efluentes e de 

resíduos domésticos e industriais com o 

respectivo sistema de drenagem. 

(C)  Planejar e implementar campanhas de 

educação sanitária e ambiental a fim de 

melhorar as condições de vida da população 

urbana e rural. 

(D)  Realizar a limpeza das caixas de água das 

residências da comunidade. 

 

Questão 50 
Atualmente em vários municípios brasileiros tem-
se percebido aumento proporcional da população 
a partir de 60 anos, em relação à população total. 
Esse processo vem ocorrendo como 
conseqüência da redução da fecundidade, 
associada ao aumento da expectativa de vida e à 
queda da mortalidade. Dessa forma, o contato do 
Agente Comunitário de Saúde com pessoas 
idosas fica cada vez mais freqüente. São posturas 
consideradas importantes, que devem ser 
desenvolvidos pelo ACS nesses contatos, exceto: 
(A)  Devido à incapacidade da pessoa idosa em 

compreender as perguntas ou as orientações 

feitas pelo ACS, esse deve dirigir 

primeiramente a seu acompanhante. 

(B)  Com base na vivência e experiência de vida 

do idoso o ACS deve estabelecer uma 

relação respeitosa. 

(C)  Considerando que na pessoa idosa possa 

haver uma pequena perda visual e/ou auditiva 

o ACS sempre deve chamar a pessoa pelo 

nome e manter contato visual. 

(D)  Nessa ocasião o uso de termos técnicos 

podem não ser compreendidos, por isto a 

linguagem a ser utilizar deve ser clara e 

próxima ao entendimento do idoso e de 

acompanhante. 

 




