
Agente Comunitário
de Saúde
Nível Médio

15.01.2012 - T15.01.2012 - T15.01.2012 - T15.01.2012 - T15.01.2012 - TAAAAARRRRRDEDEDEDEDE





3
Prefeitura  do Município de Itaboraí

2012

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
15.01 - TARDE

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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Já se tornou um lugar-comum afirmar que a água é o petróleo
do futuro. E o fato de uma fórmula como essa já estar relativamente
repisada não a torna menos verdadeira. A exatidão é, aliás, o que
transforma expressões felizes em clichês. A tendência de valoriza-
ção da água é, em princípio, uma boa notícia para o Brasil.

O país é bastante privilegiado em termos de reservas de água
doce. Aqui estão 16% das maiores e mais copiosas bacias
hidrográficas do mundo, contamos com o aquífero Guarani, que é a
maior reserva subterrânea do planeta, capaz de abastecer o país
por 2500 anos. Mais ainda, as chuvas por aqui são abundantes.
Mesmo no Nordeste, onde ocorrem as piore secas, chove duas
vezes mais do que em Israel, por exemplo.

Se tamanha quantidade de água pode despertar a cobiça inter-
nacional, ela também nos proporciona uma boa dose de segurança
quanto ao futuro hídrico e até nos torna potencialmente mais ricos.
A abundância traz paradoxalmente o risco de descuidarmos de nos-
so fabuloso patrimônio líquido.

A notícia de que 27% dos rios e represas de São Paulo estão
impróprios para abastecimento é daquelas que devem preocupar e
servir de alerta. Em termos de preservação da vida aquática, a
situação é ainda pior. Segundo avaliação da Cetesb, 46% dos rios
paulistas foram considerados ruins ou péssimos. É preciso desde
já tomar as medidas necessárias para conservar a água com boa
qualidade. A tarefa nada tem de simples.

Só o estado de São Paulo coleta diariamente 5 milhões de tone-
ladas de esgotos, 60% dos quais são despejados em rios sem nenhum
tratamento. Essa não é a única ameaça: o crescimento dos aglomera-
dos urbanos, a ocupação irregular de áreas de preservação e até a
contaminação do aquífero Guarani por agrotóxicos são perigos con-
cretos que precisam ser encarados com seriedade. O que está em jogo
é a conservação de um bem cada vez mais escasso e precioso.

01. Ao iniciar o texto com  “Já se tornou um lugar-comum afir-
mar que a água é o petróleo do futuro”, o autor faz a seguinte
afirmação:

A) se repete de modo frequente em muitos textos.

B) expressa um pensamento de tendência comunista.

C) tornou-se comum nas discussões populares.

D) foi feita em todos os lugares do mundo.

E) contraria o que pensam os cientistas.

02. Com a frase “o petróleo do futuro”, é correto afirmar que:

A) a água vai ser retirada do fundo da terra, tal qual o petróleo.

B) a água vai alcançar valor equivalente ao do petróleo, hoje.

C) o petróleo e a água vão ser mais amplamente utilizados.

D) o petróleo vai desaparecer da face da Terra.

E) a água vai servir de combustível no futuro.

03. A valorização da água, segundo o texto, é uma boa notícia
para o Brasil, entre outras razões, porque:

A) o tratamento de esgotos vai melhorar.

B) os rios brasileiros sofrem pouca poluição.

C) a maior parte dos países tem regiões desérticas.

D) os rios paulistas podem melhorar suas condições.

E) o solo brasileiro contém grande quantidade de água potável.

04. Entre os perigos que envolvem nossa grande riqueza de água
NÃO está:

A) a falta de cuidado em relação à pureza de nossa água.

B) a cobiça internacional sobre nosso patrimônio líquido.
C) a redução da quantidade de esgotos nos rios de São Paulo.

D) a impropriedade de grande parte de nossa água para o
consumo.

E) o crescimento dos aglomerados urbanos e a consequente
poluição das águas.

05. Pelo que se pode entender do texto, “aquífero” é:

A) um enorme rio subterrâneo.
B) um sistema de esgoto subterrâneo.

C) um local onde se deposita a água das chuvas.

D) um grande depósito de água potável sob a terra.

E) um grande espaço ocupado pela água das enchentes.

06. Privilégio é uma palavra grafada corretamente com I na pri-
meira sílaba. A palavra abaixo cuja grafia está ERRADA por-
que também deve ser escrita obrigatoriamente com I e não
com E é:

A) páreo.

B) paletó.

C) quesito.
D) campeão.

E) requesito.

07. “Aqui estão 16% das maiores e mais copiosas bacias
hidrográficas do mundo,...”; a palavra copiosas significa que
as nossas bacias hidrográficas têm a seguinte característica:

A) mostram maior volume de água.
B) são semelhantes a muitas obras bacias.

C) se localizam em paisagens mais bonitas.

D) possuem águas menos poluídas que as demais.

E) apresentam muito menos acidentes geográficos.

08. “Mesmo no Nordeste, onde ocorrem as piores secas...”; os
vocábulos que poderiam substituir o vocábulo mesmo nesse
segmento do texto, de forma adequada, são:

A) embora / ainda que.

B) inclusive / ainda.

C) ainda que / até.
D) até / inclusive.

E) ainda / embora.

09. “Se tamanha quantidade de água pode despertar a cobiça
internacional, ela também nos proporciona uma boa dose de
segurança quanto ao futuro hídrico...”; em outras palavras,
podemos dizer que:

A) nem tudo é o que parece.

B) quem tudo quer tudo perde.
C) bom por um lado, ruim por outro.

D) Deus ajuda a quem cedo madruga.

E) após a tempestade, vem a bonança.

10. Ao dizer que “A tarefa nada tem de simples”, o autor do texto
quer dizer que a tarefa de cuidar da água é:
A) é tarefa pouco complicada.

B) é trabalho muito complicado.

C) é mais simples do que poluir a água.

D) muito mais simples do que se pensa.

E) é mais simples agora do que no passado.
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MATEMÁTICA E LÓGICA

11. Numa reunião, o número de homens é o dobro do número de
mulheres. Se saírem 15 homens e entrarem 4 mulheres, o
número de pessoas de cada sexo ficará igual. A quantidade
total de pessoas presentes à reunião é igual a:

A) 36

B) 45

C) 57

D) 63

E) 72

12. Uma análise feita em 50 computadores verificou que:
- 31 computadores estavam infectados com o vírus A;

- 25 computadores estavam infectados com os vírus B;

- 8 computadores não estavam infectados com nenhum des-
ses dois vírus.

A quantidade de computadores infectados com os vírus A e B
corresponde a:

A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

E) 17

13. Em uma manhã com muito trabalho, um Técnico de
Informática recebeu 7 chamados técnicos provenientes do
setor A, 3 do setor B e 4 do setor C. Como não haveria tempo
para atender a todos os chamados, ele resolveu que atenderia
somente a 4 desses chamados nessa manhã, deixando os de-
mais para depois. Ele fez a seguinte agenda para essa manhã:

 Hora  Chamado atendido  

9h00 min  um chamado do setor A  

9h50 min  um chamado do setor B  

10h40 min  um chamado do setor C  

11h30 min  outro chamado do setor A  

De acordo com os dados apresentados, o número máximo de
maneiras distintas que ele poderá executar o previsto em sua
agenda corresponde a:

A) 168

B) 240

C) 336

D) 504

E) 588

14. Em uma parada de ônibus, passa ônibus de uma única linha.
Considere que o intervalo entre um ônibus e outro é sempre
de 12 minutos e que um desses ônibus parou no ponto às
8h32min. Uma pessoa que chegar ao ponto às 10h24min terá
que esperar, pelo próximo ônibus, a seguinte quantidade de
minutos:

A) 8

B) 7

C) 6

D) 5

E) 4

15. O gráfico abaixo mostra o resultado de uma pesquisa feita
com um grupo de funcionários da secretaria municipal de
Administração de Itaboraí.

O percentual relativo ao número de funcionários que falam
outras línguas corresponde a:

A) 26%

B) 24%

C) 22%

D) 18%

E) 14%

16. Observe os diagramas abaixo:

Sendo T = conjunto das pessoas que são técnicos em informática,

P = conjunto das pessoas que trabalham para a prefeitura de

Itaboraí e F = conjunto das pessoas do sexo feminino que são

técnicos em informática, pode-se concluir corretamente que a

região sombreada representa todas as pessoas:

A) do sexo masculino que trabalham na prefeitura de

Itaboraí como técnicos em informática.

B) do sexo feminino que trabalham na prefeitura de Itaboraí,

mas que não são técnicos em informática.

C) que são técnicos em informática que não trabalham na

prefeitura de Itaboraí.

D) do sexo masculino que não trabalham na prefeitura de

Itaboraí.

E) que não são técnicos em informática e não são do sexo

feminino.

17. Se todos os técnicos são gentis e alguns fumantes não são

gentis, pode-se concluir corretamente que:

A) se existe algum técnico fumante, então ele não é gentil.

B) existem fumantes que não são técnicos.

C) nenhum fumante é técnico.

D) todo fumante é técnico.

E) todo técnico é fumante.
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18. Um pequeno produtor rural possui uma plantação em um
terreno retangular com 120 m de comprimento e 80 m de
largura. Para otimizar o processo de irrigação, um Técnico
Agrícola sugeriu ao produtor que dividisse esse terreno em
seis setores quadrados iguais, não sobrepostos e sem espaços
entre eles.
Dessa forma, o perímetro de cada setor quadrado será, em
metros, igual a:

A) 480

B) 400

C) 225

D) 160

E) 80

19. Um Técnico de Contabilidade, para encontrar certo valor V
aumentado em 8,72%, deve multiplicar V por:

A) 0,0872

B) 0,872

C) 1,0872

D) 1,872

E) 108,72

20. Um programador associou a cada dia do ano de 2012, que é
bissexto, a seguinte numeração:

 1º de janeiro ?  dia 1 

2 de janeiro ?  dia 2 

3 de janeiro ?  dia 3 

... 

31 de janeiro ?  dia 31 

1º de fevereiro ?  dia 32 

2 de fevereiro ?  dia 33 

... 

31 de dezembro ?  dia 366 

 

Se o dia 7 é um sábado, então também será um sábado o dia de
número:

A) 141

B) 142

C) 145

D) 146

E) 147

CONHECIMENTOS SOBRE SUS

21. Dos princípios abaixo, o que NÃO faz parte da Lei Orgânica
de Saúde nº 8.080/90 é:

A) igualdade

B) integralidade

C) centralização

D) universalidade

E) direito à informação

22. Segundo a Lei nº 8080/90, que regulamenta o Sistema Único
de Saúde, a participação da iniciativa privada na assistência à
saúde é considerada como:

A) livre

B) prioritária

C) facultativa

D) obrigatória

E) minoritária

23. A Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comuni-
dade na gestão do Sistema Único de Saúde no SUS, prevê que:

A) os participantes da gestão devem ser servidores pú-
blicos

B) a participação dos usuários na gestão se dê de forma
substitutiva

C) a participação da comunidade se dê através dos Conse-
lhos de Saúde

D) os participantes da gestão devem possuir carteira de
trabalho assinada

E) a participação da comunidade na gestão se dê por convo-
cação compulsória

24. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único
que tem como objetivos:

A) as ações de promoção da saúde, com a participação da
comunidade, nas diversas instâncias

B) o atendimento voltado para as atividades preventivas,
com participação prioritária da iniciativa privada

C) o atendimento voltado para as atividades assistenciais,
com garantia de políticas sociais e econômicas

D) o atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais

E) a realização de ações de prevenção secundária, centrali-
zadas, com direção múltipla em cada esfera do governo

25. A Lei nº 8.080/90, no seu capítulo III, dispõe sobre a articu-
lação das políticas e programas de saúde e as principais ativi-
dades a serem desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde, a
cargo das comissões intersetoriais. São exemplos dessas ati-
vidades:

A) tecnovigilância e tecnologia

B) nutrição e tecnovigilância

C) alimentação e segurança

D) segurança e tecnologia

E) alimentação e nutrição

26. A saúde, conforme a Constituição Brasileira de 1988 estabe-
lece, é um dever do Estado e direito de todos os brasileiros,
garantido mediante:

A) políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos

B) financiamento do governo federal, e que seja
complementado pelos recursos da iniciativa privada

C) sistema único e centralizado, e que esteja condicio-
nado à previsão de recursos no orçamento da União

D) prestação de serviços públicos e privados de saúde
que sejam integrados através de uma rede centralizada

E) iniciativa dos Poderes Públicos, e que tenha como prio-
ridade os serviços assistenciais prestados às populações
urbanas
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27. De acordo com a Lei 8.080/90, as atividades de pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão
cofinanciadas por:

A) receitas de tarifas, taxas e transferências constitucionais

B) União, órgãos de fomento e contribuições sindicais

C) recursos públicos, empresas privadas e cidadãos

D) COFINS, tributos e empréstimos compulsórios

E) SUS, universidades e orçamento fiscal

28. De acordo com a Lei 8.080/90, a responsabilidade do Poder
Público em relação à saúde ocorre da seguinte forma:

A) sendo privativa da União

B) incluindo o papel da família

C) sendo exclusiva do Poder Público

D) concorrendo com a iniciativa privada

E) excluindo a ingerência da sociedade civil

29. A alternativa que indica um dos princípios norteadores do
SUS é:

A) O acesso ao sistema é condicional para o trabalhador
conveniado.

B) A participação dos planos de saúde deve ocorrer de for-
ma integral no Sistema.

C) O governo federal deve ser parte integrante dos Conse-
lhos Municipais de Saúde.

D) Todo cidadão tem direito de ser atendido, de forma gratui-
ta, nos serviços públicos de saúde

E) O atendimento deve dar prioridade à assistência às
doenças de notificação compulsória.

30. É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde, previs-
ta na Lei 8.142/90:

A) Ministério da Saúde

B) Conferência de Saúde

C) Fundo Municipal de Saúde

D) Comissão de Assistência à Saúde

E) Secretaria de Vigilância à Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. De acordo com a Portaria nº 1886, de 18/12/1997, o Agente
Comunitário de Saúde deve desenvolver atividades de pre-
venção das doenças e promoção da saúde, através de visitas
domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos
domicílios e na Comunidade. Estas atividades são feitas sob
supervisão do seguinte profissional lotado na unidade básica
de saúde da sua referência:

A) Administrador

B) Médico Obstetra

C) Gerente Geral de Saúde

D) Agente de Combate a Endemias

E) Enfermeiro Instrutor-Supervisor

32. No âmbito da prevenção e do controle da dengue, o Agen-
te Comunitário de Saúde tem, entre outras, a seguinte
atribuição:

A) vistoriar os cômodos das casas para aplicação de fungicida

B) cadastrar as crianças menores de dez anos sem sintomas
da doença

C) realizar a prova do laço nos casos de dengue confirma-
dos na comunidade

D) encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de
saúde mais próxima

E) orientar a população sobre eliminação dos locais com
condições de formação de criadouros do Plasmodium

33. Uma doença que ocorre apenas em um determinado local ou
região de forma persistente e permanente, não atingindo nem
se espalhando para outras comunidades, caracteriza a seguin-
te situação no âmbito da epidemiologia:

A) endemia

B) pandemia

C) incidência

D) prevalência

E) contingência

34. Um dos tratamentos para doença diarreica aguda tem como
objetivo reidratar ou evitar a desidratação. Essa hidratação
pode ser feita com a solução de sais de reidratação oral que,
após ser preparada, pode ser utilizada por um período, em
horas, de:

A) 06

B) 12

C) 18

D) 24

E) 48

35. A vacinação é um importante cuidado para diminuir doenças
e mortes por patologias infecciosas. Ainda na maternidade, o
recém-nascido pode receber as seguintes vacinas:

A) BCG e contra hepatite B

B) contra a febre amarela e dupla viral

C) tríplice oral e contra a febre amarela

D) contra a poliomielite e contra a caxumba

E) tetravalente e contra Haemophilus influenza tipo b

36. Durante a visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde
observou que determinada criança não havia tomado a tercei-
ra dose da vacina tríplice bacteriana. Esta vacina protege a
criança das seguintes doenças:

A) hepatite C, rubéola e difteria

B) difteria, tétano e coqueluche

C) sarampo, cachumba e rubéola

D) tétano, tuberculose e influenza

E) gripe, sarampo e febre amarela



7
Prefeitura  do Município de Itaboraí

2012

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
15.01 - TARDE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Anote aqui seu gabarito e
destaque no pontilhado.

"

31

32

33

34

25

36

37

38

39

40

37. Logo após a picada por animal peçonhento, as ações de pri-
meiros socorros incluem tranquilizar e manter a pessoa em
repouso e, antes de encaminhá-la à unidade de saúde, realizar
a seguinte conduta:

A) fazer um curativo compressivo no local da picada

B) colocar o membro afetado elevado

C) aplicar torniquete acima da picada

D) dar remédio para alívio da dor

E) lavar o local ferido

38. Uma adolescente informou ao Agente Comunitário de Saúde
que é soropositiva para o vírus da imunodeficiência humana
(HIV) e que foi infectada por transmissão vertical. Isto signi-
fica dizer que o HIV foi transmitido através de:

A) uso de seringas ou agulhas contaminadas com o vírus

B) sua mãe, durante a gestação, parto ou aleitamento

C) relações sexuais sem o uso da camisinha

D) lesões na mucosa vaginal

E) transfusão de sangue

39. Considerando a forma de transmissão do cancro mole, as
práticas educativas dirigidas à população devem enfatizar o
seguinte aspecto para a prevenção dessa doença transmissível,
causada pelo Haemophilus ducrey:

A) o cozimento de carnes suína e bovina

B) a lavagem das mãos após o uso do sanitário

C) o uso do preservativo nas relações sexuais

D) a limpeza adequada de verduras comestíveis

E) o controle na transfusão de sangue e hemoderivados

40. Os medicamentos podem ser identificados pelo ingrediente
principal da fórmula farmacêutica, o princípio ativo, que re-
cebe a seguinte denominação:

A) químico

B) fantasia

C) genérico

D) comercial

E) farmacêutico



ATENÇÃO

O caderno de questões contém  40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco)
alternativas (A,B,C,D,E), organizadas da seguinte forma:

de 01 a 10  - Língua Portuguesa; de 11 a 20 - Matemática e Lógica; de 21 a 30 -
Conhecimentos sobre SUS e de  31 a 40 - Conhecimentos Específicos.

INSTRUÇÕES

1. A duração da prova é de 3 (três) horas , considerando, inclusive, a marcação do Cartão de Respostas.
Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo.

2. Ao ser dado o sinal de início da prova verifique se a prova é para o cargo para o qual concorre, confira,
também, a numeração das questões e a paginação. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal de sala.

3. Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento
estão corretos. Caso contrário, comunique ao fiscal de sala.

4. O Caderno de Questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no
Cartão de Respostas serão objeto de correção.

5. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a alternativa que responde correta-
mente a cada uma delas.

6. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
→→→→→não haverá substituição por erro do candidato;
→→→→→não deixar de assinar no campo próprio;
→→→→→não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destina-

dos às respostas;
→→→→→a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
→→→→→outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do Cartão de

Respostas;
→→→→→será atribuída pontuação zero à questão que contiver mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, ou

que contiver emenda ou rasura.

7. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.

8. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.

9. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.

10. Você poderá anotar suas respostas em área específica do Caderno de Questões, destacá-la e levar consi-
go.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respos-
tas.

12. Ao terminar a prova,  entregue ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e o Cartão de
Respostas.

Não esqueça seu documento de identidade.
Boa Prova!




