
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Nº. do doc. de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

Você confia no resultado! 
Alagoas, 6 de maio de 2012. 
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 CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, 

CNH etc.). 

3. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas. 

4. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão 

corretas. Verifique também, se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) opções 

cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal. 

5. Você dispõe de 3h (três horas) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas das questões objetivas. Você somente 

poderá sair em definitivo do Local de Prova após decorridas 2h (duas horas) do seu início. 

6. Na Folha de Respostas, confira o seu nome, número do seu documento de identificação e o cargo 

escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas. 

8. Preencha a Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha de 

Respostas objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, 

conforme modelo:  
 

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: 

dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha 

sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o 

conteúdo da Folha de Respostas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os 

candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha 

de Respostas objetivas e assine a Lista de Presença. 

14. Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

Boa Prova! 

INSTRUÇÕES GERAIS 

AAGGEENNTTEE  CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Cargo (Nível Fundamental):  
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PORTUGUÊS 

As questões de 1 a 3 referem-se ao texto seguinte. 

A galinha dos ovos de ouro 

Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha que 

punha todo dia um ovo de ouro. 

Supondo que devia haver uma grande quantidade de ouro 

em seu interior, eles a mataram para que pudessem pegar tudo. 

Então, para surpresa deles, viram que a galinha em nada 

era diferente das outras galinhas. 

O casal de tolos, desse modo, desejando ficarem ricos de 

uma só vez, perderam o ganho diário que tinham assegurado. 

Moral da história: Quem tudo quer acaba ficando sem 

nada. 

      (Fábula de Esopo. www.contandohistoria.com/esopo.htm). 

1. O tema tratado na fábula acima pode estar resumido na 
seguinte palavra:   

A) inveja. 

B) ganância. 

C) surpresa. 

D) ódio. 

E) esperança. 

2. No texto, “o ganho diário” (4º parágrafo) do camponês e sua 
esposa corresponde à expressão: 

A) “todo dia um ovo de ouro” (1º parágrafo). 

B) “grande quantidade de ouro” (2º parágrafo). 

C) “para que pudessem pegar tudo” (2º parágrafo). 

D) “diferente das outras galinhas” (3º parágrafo). 

E) “ricos de uma só vez” (4º parágrafo). 

3. No 4º parágrafo do texto, as formas verbais no plural 
“ficarem”, “perderam” e “tinham” concordam com “O casal de 
tolos”, porque o núcleo do sujeito 

A) está posposto. 

B) é um substantivo composto. 

C) sugere pluralidade. 

D) sugere unidade. 

E) está no plural.  

A questão 4 refere-se a tirinha seguinte. 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=quadrinhos+do+snoop 

4. As lacunas na fala do primeiro quadrinho podem ser 
preenchidas, respectivamente, por: 

A) MAIS (advérbio) e MÁS (adjetivo). 

B) MAS (conjunção) e MÁS (adjetivo). 

C) MÁS (adjetivo) e MAS (conjunção). 

D) MAIS (advérbio) e MAS (conjunção). 

E) MAS (conjunção) e MAIS (advérbio). 

As questões 5, 6 e 7 referem-se à charge seguinte. 

www2.uol.com.br/millor/aberto/charges/005/048.htm 

5. Na charge de Millôr Fernandes, as palavras “células” e 
“genética” estão acentuadas porque são 

A) paroxítonas. 

B) proparoxítonas. 

C) trissílabas. 

D) polissílabas. 

E) oxítonas. 

6. Assinale a opção em que a divisão silábica da palavra 
“desvairada” está correta. 

A) Des-va-i-ra-da 

B) Des-va-ira-da 

C) Des-vair-a-da 

D) Des-vai-rada 

E) Des-vai-ra-da 

7. Assinale a opção que não se ajusta ao sentimento que pode 
ser denotado pela expressão “Meu filho!”, na charge acima. 

A) A expressão denota admiração. 

B) A expressão denota ordem. 

C) A expressão denota reconhecimento.  

D) A expressão denota alegria. 

E) A expressão denota surpresa. 
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As questões 8, 9 e 10 referem-se ao texto seguinte. 

Peguei no meu coração 
E pu-lo na minha mão  
 
   Olhei-o como quem olha 
   Grãos de areia ou uma folha.  
 
Olhei-o pávido e absorto 

Como quem sabe estar morto;  

 
 Com a alma só comovida 
 Do sonho e pouco da vida. 

(Fernando Pessoa. http://www.secrel.com.br/jpoesia/fpesso.html) 

8. Através da forma verbal “pu-lo”, própria da norma culta, 
pode-se interpretar, figurativamente, o segundo verso do 
poema como: 

A) pus o meu coração na minha mão. 

B) peguei o meu coração e a minha mão. 

C) o meu coração pulou na minha mão. 

D) o meu coração estava pulando. 

E) pus a minha mão no meu coração. 

9. A colocação do pronome átono nas palavras “pu-lo” e “olhei-
o” pode ser classificada como 

A) mesóclise, porque o pronome está no meio do verbo. 

B) ênclise, porque o pronome está depois do verbo. 

C) eufonia, porque o pronome não apresenta rima. 

D) próclise e mesóclise, porque o pronome ocupa duas 
posições. 

E) próclise, porque o pronome está antes do verbo. 

10. Apenas uma das opções abaixo apresenta palavras ligadas 
por uma preposição. Qual delas? 

A) “pávido e absorto” 

B) “sabe estar morto” 

C) “alma só comovida” 

D) “como quem olha” 

E) “Grãos de areia” 

11. Uma das frases abaixo (Revista Época, abr. 2012) 
apresenta uma palavra com erro de grafia. Qual? 

A) Cresce a produtividade e aumenta a riquesa bruta. 

B) Para ter indústria exportadora, é preciso ter poupança. 

C) Há inúmeras fábricas com um número irrisório de operários. 

D) Um dos debates do momento é a desindustrialização do 
Brasil. 

E) O principal símbolo da ascensão econômica é a mudança 
física da família. 

 

 

 

 

 

 

As questões 12 e 13 referem-se a tirinha seguinte. 

 

http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/2010_06_01_archive.html 

12. As interjeições “Ahh” e “Ei” presentes no 1º e 2º quadrinhos, 
exprimem, respectivamente, sentimentos de 

A) desconfiança e dor. 

B) inveja e aplauso. 

C) admiração e desconfiança. 

D) irritação e alegria. 

E) tristeza e alegria. 

13. Nas opções abaixo, apresentam-se expressões compostas 
por artigo e substantivo, menos em: 

A) um minuto. 

B) minha sala. 

C) uma janela. 

D) os animais. 

E) a natureza. 
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As questões 14 e 15 referem-se ao texto seguinte. 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com 

14. O pronome demonstrativo “isso” (2º quadrinho) refere-se ao 
conteúdo do 

A) terceiro quadrinho. 

B) segundo quadrinho. 

C) primeiro quadrinho. 

D) terceiro e do quarto quadrinho. 

E) último quadrinho. 

15. Na frase “você precisa ser mais específico” (3º quadrinho), o 
verbo "precisar", nesse contexto, pode ser classificado como 

A) transitivo direto. 

B) transitivo indireto. 

C) bitransitivo. 

D) intransitivo e bitransitivo. 

E) intransitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Querida Namorada, 

Sinto a sua falta de 

manhã, de tarde e 

de noite. 

Sinto a sua falta às 

8:15, às 11:45 e às 

21:36... 

AO ESCREVER PARA UMA 
GAROTA, VOCÊ PRECISA 
SER MAIS ESPECÍFICO... 

ISSO É 
MUITO 
VAGO... 
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MATEMÁTICA 
 

16. Se X e Y são algarismos do sistema decimal de numeração 
e o número 2X8Y é divisível por 5 e por 9, então X 

A) é, necessariamente, o algarismo 8 (oito). 

B) é o algarismo 3 (três) ou o algarismo 8 (oito). 

C) é, necessariamente, o algarismo 0 (zero). 

D) é, necessariamente, o algarismo 5 (cinco). 

E) é, necessariamente, o algarismo 3 (três).  

17. Dadas as proposições, 

I. O mínimo múltiplo comum de 30 e 45 é 1350, 

II. Os inteiros 49 e 81 são primos entre si, 

III. O máximo divisor comum de 10 e 100 é 10, 

é correto afirmar que 

A) todas são falsas. 

B) apenas I e II são verdadeiras. 

C) apenas I e III são verdadeiras. 

D) apenas II e III são verdadeiras. 

E) todas são verdadeiras. 

18. O máximo divisor comum dos inteiros x = 23 . 3 . 5 e y = 32 . 
5 . 7 é    

A) 35. 

B) 6. 

C) 30. 

D) 210. 

E) 15. 

19. Suponhamos que um servidor municipal pode comprometer 
até 25% de sua renda líquida com o pagamento de 
prestação de empréstimo com desconto em folha. Nestas 
condições, um funcionário cujo salário bruto é R$ 1.000,00, 
no qual somente incide o desconto da contribuição de 11% 
para o sistema de previdência do município, pode tomar um 
empréstimo a ser pago com uma prestação de até    

A) R$ 226,50. 

B) R$ 231,50. 

C) R$ 234,50. 

D) R$ 238,50 

E) R$ 222,50. 

20. A diferença dos quadrados de dois números inteiros 
positivos cuja soma é 18 e a diferença entre o maior e o 
menor é 4, é igual a 

A) 108. 

B) 72. 

C) 36. 

D) 18. 

E) 124. 
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21. A figura abaixo representa, sem escala, o piso de uma sala 
que está sendo revestida com cerâmicas de dimensões 25 cm 
por 12,5 cm e rejuntadas com um rejunte de espessura 5 mm. 

  
Se o complemento (trincho) do canto esquerdo corresponde à 
metade de uma cerâmica e não há rejunte entre o piso e as 
paredes, a largura da sala é 
A) 1,91 m. 

B) 1,84 m. 

C) 1,94 m. 

D) 1,81 m. 

E) 1,87 m. 

22. Nos primeiros quinze dias de março de 2012, o número de 
faltas de alunos às aulas da Escola de Ensino Fundamental 
Santo Agostinho (EEFSA) foi maior do que o esperado. Isso 
se deu pelas fortes chuvas que caíram na região e fez com 
que apenas um quinto do estoque de arroz disponível para 
merenda escolar no início do mês fosse consumido nesse 
período. Nos últimos quinze dias do mês, com a volta da 
normalidade, 150 kg de arroz foram consumidos, o que 
implicou o consumo mensal igual à metade do estoque 
inicial. Nessas condições, o estoque de arroz da dispensa 
da EEFSA no dia 01/03/2012 era de  

A) 400 kg. 

B) 500 kg. 

C) 600 kg. 

D) 700 kg. 

E) 300 kg. 

23. A figura abaixo, sem escala, contém quatro quadrados de 
mesma área.  

   
 

 

    

    

    

Se a área dessa figura é de 36 cm2, então a medida do seu 
perímetro em centímetros é um número inteiro compreendido 
entre 

A) 20 e 30. 

B) 30 e 40. 

C) 40 e 50. 

D) 50 e 60. 

E) 10 e 20. 
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24. Se a e b são dois números reais não nulos, o valor da 

expressão 
��������������

�.�
  

A) é um número fracionário. 

B) é igual a 1. 

C) é um número primo. 

D) é igual a zero. 

E) não pode ser calculado, pois os valores de a e de b não são 
conhecidos. 

25. A área do triângulo retângulo isósceles de hipotenusa igual a 
1 cm é igual a 

A) 0,5 cm2. 

B) 1 cm2. 

C) 1,5 cm2. 

D) 2 cm2. 

E) 0,25 cm2. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela 
Constituição Federal de 1988 para que toda a população 
brasileira tenha acesso ao atendimento público de saúde, 
com qualidade. Das opções abaixo relacionadas, a que se 
refere à afirmação anterior diz respeito ao princípio/diretriz 
do SUS: 

A) equidade. 

B) integralidade. 

C) universalidade. 

D) regionalização. 

E) hierarquização. 

27. Participação da comunidade é o princípio que prevê a 
organização e a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Marque corretamente, 
dentre as opções abaixo, aquela que traz a lei que 
regulamenta a participação popular na gestão do SUS. 

A) Lei n.º 8080/1990 

B) Artigo 197 da Constituição Brasileira de 1988 

C) NOAS 01/2002 

D) NOB 01/1996 

E) Lei n.º 8142/1990 

28. Segundo documentos do Ministério da Saúde, são 
atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde: 

I. estimular continuamente a organização comunitária; 

II. fortalecer elos entre a comunidade e os serviços de saúde; 

III. registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e 
de vigilância epidemiológica e óbitos ocorridos; 

IV. identificar e registrar todas as gestantes e crianças de 0 a 6 
anos de sua área de abrangência, por meio de visitas 
domiciliares. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

29. O Conselho de Saúde é um colegiado permanente e deve 
estar representado de forma paritária, ou seja, com uma 
maioria dos representantes dos usuários, mas também com 
os trabalhadores, gestores e prestadores de serviços. 
Assinale a opção que representa os valores exatos das 
representações do Conselho de Saúde, respectivamente. 

A) 50% – 25% – 25% 

B) 40% – 30% – 30% 

C) 50% – 30% – 20% 

D) 40% – 25% – 35% 

E) 50% – 20% – 30% 

 

 

30. A visita domiciliar é a atividade mais importante do processo 
de trabalho do agente comunitário de saúde. Recomenda-se 
que o ACS estabeleça um bom vínculo com a família, mas 
saiba dissociar a sua relação pessoal do seu papel como 
agente comunitário de saúde. Dentre as opções a seguir 
relacionadas, marque aquela que não é objetivo da visita 
domiciliar. 

A) Identificar os moradores, por faixa etária, sexo e raça, 
ressaltando situações como gravidez, desnutrição, pessoas 
com deficiência etc. 

B) Recenseamento de animais. 

C) Perceber quais as orientações que as pessoas mais 
precisam ter para cuidar melhor da sua saúde e melhorar 
sua qualidade de vida. 

D) Orientar a população quanto ao uso correto dos 
medicamentos e a verificação da validade deles. 

E) Conhecer as condições de moradia e de seu entorno, de 
trabalho, os hábitos, as crenças e os costumes. 

31. As ações educativas fazem parte do dia a dia dos ACS e 
têm como objetivo final contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da população. O desenvolvimento de 
ações educativas em saúde pode abranger muitos temas em 
atividades amplas e complexas, o que não significa que são 
ações difíceis de serem desenvolvidas. Dadas as afirmações 
seguintes, 

I. Ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 

II. O enfoque educativo é um dos elementos fundamentais na 
qualidade da atenção prestada em saúde. 

III. A ação educativa é de responsabilidade de alguns membros 
da equipe de saúde. 

IV. Educar é um processo de construção permanente. 

qual(is) não corresponde(m) ao tema educação em saúde? 

A) I e III, apenas. 

B) I, II e IV apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) III, apenas. 

32. Recomenda-se vacinar contra tuberculose: 

I. os recém-nascidos, filhos de mães com aids; 

II. os recém-nascidos, sempre que possível na maternidade, 
desde que tenham peso igual ou superior a 2 kg e sem 
interferências clínicas; 

III. contatos de doentes com hanseníase. Nesses casos, deve-
se seguir as normas estabelecidas pelo Programa de 
Controle da Hanseníase. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III. 

E) III, apenas. 
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33. Assinale a opção incorreta sobre as lesões mais comuns da 
hanseníase. 

A) Manchas pigmentares ou discrômicas: resultam da 
ausência, diminuição ou aumento de melanina ou depósito 
de outros pigmentos ou substâncias na pele. 

B) Tubérculo: designação em desuso, significava pápula ou 
nódulo que evolui deixando cicatriz. 

C) Placa: é lesão que se estende em superfície por poucos 
centímetros. Geralmente lesão individual. 

D) Nódulo: lesão sólida, circunscrita, elevada ou não. É 
processo patológico que se localiza na epiderme, derme 
e/ou hipoderme. Pode ser lesão mais palpável que visível. 

E) Infiltração: aumento da espessura e consistência da pele, 
com menor evidência dos sulcos, limites imprecisos. Pela 
vitropressão, surge fundo de cor café com leite. 

34. São exemplos de situação de risco em que os  ACS devem 
promover uma interferência durante a execução de seu 
trabalho: 

I. bebês que nascem com menos de dois quilos e meio; 

II. gestantes que não fazem o pré-natal; 

III. realização de pesquisa larvária em imóveis para 
levantamento de índice, descobrimento de focos, armadilhas 
(ovitrampas) e pontos estratégicos; 

IV. vistoriar residências, depósitos, terrenos baldios e 
estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. 
Inspecionar cuidadosamente caixas d’água, calhas e 
telhados; 

V. aplicar larvicidas e inseticidas em potenciais focos de 
multiplicação de vetores endêmicos; 

VI. pessoas que estão com peso acima da média e vida 
sedentária com ou sem uso do tabaco ou do álcool. 

Estão corretos os itens 

A) I, III e VI, apenas. 

B) I, III, IV e V, apenas. 

C) I, II e VI, apenas. 

D) III, IV, V e VI, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

35. Sobre a dengue, é incorreto afirmar: 

A) O crescimento populacional aproximou as habitações da 
região à selva e, assim, mosquitos transmitiram vírus 
ancestrais dos primatas aos humanos que, após mutações, 
originaram nossos quatro diferentes tipos de vírus da dengue. 

B) A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em 
todos os casos suspeitos de dengue durante o exame físico. 

C) Atualmente, a dengue é a arbovirose mais comum que 
atinge o homem, sendo responsável por cerca de 100 
milhões de casos/ano em população de risco de 2,5 a 3 
bilhões de seres humanos. 

D) Aumento repentino do hematócrito e queda abrupta de 
plaquetas são sinais que não devem ser levadas em conta 
para casos suspeitos de dengue. 

E) Uma pandemia teve início na década dos anos 50 no 
sudeste asiático e, nos últimos anos, vem intensificando-se 
e propagando-se pelos países tropicais do sul do Pacífico, 
África Oriental, ilhas do Caribe e América Latina. 

36. O homem é considerado a única fonte de infecção da 
hanseníase. O contágio dá-se por meio de uma pessoa 
doente, portadora do bacilo de Hansen, não tratada, que o 
elimina para o meio exterior, contagiando pessoas 
susceptíveis. Assinale a via de transmissão e contágio da 
hanseníase. 

A) Vias área superiores 

B) Via oral 

C) Via cutânea 

D) Via retal 

E) Contato direto com a lesão de hanseníase em paciente 
infectado 

37. Sobre a diabetes gestacional, é incorreto afirmar: 

A) É definida como algum grau de intolerância a glicose que foi 
primeiramente reconhecida durante a gravidez. 

B) O uso de hipoglicemiantes orais é indicado durante a 
gravidez e promove controle eficaz da diabetes. 

C) Todas as mulheres grávidas devem realizar exame de 
dosagem de glicose plasmática em jejum (GPJ) na primeira 
consulta de pré-natal. 

D) O tratamento geralmente é dieta e exercício. Nos poucos 
casos em que a dieta e o exercício não são suficientes para 
o controle glicêmico, o tratamento é realizado com insulina. 

E) Os bebês nascem em média com 3,5 kg, mas as pacientes 
portadoras de DMG podem ter seu filho chegando até 5 kg. 

38. A violência contra a mulher vem sendo remetida à área da 
Saúde Pública tanto pelo movimento feminista como por 
associações profissionais, serviços de saúde e organismos 
internacionais, como a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). É 
incorreto afirmar: 

A) o rastreamento do abuso e da negligência na infância 
poderia contribuir para a implementação do tratamento de 
pacientes que demandam por cuidados primários de saúde. 

B) a violência está associada a altas taxas de  transtornos 
mentais em mulheres, o que inclui ansiedade, traumas e 
suicídio, visto que impõe a tais pessoas traumas não 
somente físicos, mas psicológicos. 

C) inúmeros são os fatores que desencadeiam, facilitam e 
perpetuam a violência contra crianças e adolescentes. Há, 
no entanto, um fator comum a todas as situações: o abuso 
do poder do mais forte – o adulto – contra o mais fraco – a 
criança e o adolescente. 

D) a violência sexual não acarreta uma série de agravos à 
saúde física e emocional de mulheres, adolescentes e 
crianças. 

E) o rastreamento do abuso e da negligência na infância 
poderia contribuir para a implementação do tratamento de 
pacientes que demandam por cuidados primários de saúde. 
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39. De acordo com a American Diabetes Association (ADA), 
assinale a opção incorreta quanto ao diabetes mellitus. 

A) Idade acima de 45 anos e obesidade não são considerados 
fatores de risco 

B) A diabetes está na lista das 5 doenças de maior índice de 
morte no mundo, e está chegando cada vez mais perto do 
topo da lista. 

C) Tipo 1 é autoimune e idiopático. 

D) Poliúria, polidipsia, polifagia são sintomas clássicos. 

E) História familiar de diabetes em parentes de 1° gra u, 
Diabetes gestacional ou macrossomia prévia e hipertensão 
arterial sistêmica são fatores de risco. 

40. São métodos contraceptivos com eficácia comprovada, 
exceto: 

A) tabelinha. 

B) DIU. 

C) vasectomia. 

D) hormônios injetáveis mensais. 

E) ligadura tubária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




