
Prefeitura Municipal de Cambé

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2012

•  25 / MARÇO / 2012  •

CARGO:
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 12 de Língua Portuguesa, 3 de Matemática, 5 de Atualidades e 20 de Co-
nhecimentos Específicos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01) “Faça o que for necessá-
rio para ser feliz. Mas não se esqueça que a
felicidade é um sentimento simples, você pode
encontrá-la e deixá-la ir embora por não per-
ceber sua simplicidade.”

(http://pensador.uol.com.br/frase/
Mjg3NDA/)

Pode-se perceber no texto acima que Má-
rio Quintana, o autor, ao produzi-lo, fez uso
de um procedimento comum na linguagem
coloquial, o que deixou o trecho em que isso
ocorre em desacordo com a norma padrão
do português culto. Indique a alternativa cujo
fragmento comprova essa afirmação.

A) “Faça o que for necessário”

B) “Mas não se esqueça que a felicidade”

C) “você pode encontrá-la”

D) “e deixá-la ir embora”

E) “por não perceber sua simplicidade.”

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RES-
PONDER ÀS QUESTÕES DE 02 A 07.

Fim dos lixões?
Por: Luan Galani. Publicado em

06/02/2012.

Num  cenário  de  escassez  de  grandes
áreas livres em centros urbanos, o que fazer
com volumes de lixo cada vez maiores? O pro-
blema tem causado dor de cabeça em admi-
nistradores públicos do mundo inteiro, inclusive
do Brasil.

Segundo a Associação Brasileira de Empre-
sas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a
produção de resíduos sólidos no país em 2010
foi de aproximadamente 61 milhões de tonela-
das. Quase 7% a mais que em 2009, quando o
volume produzido foi de 57 milhões de tonela-
das.

Como o crescimento da população foi pro-
porcionalmente menor no período, conclui-se que
os brasileiros produzem cada vez mais lixo. Em
2009, a produção per capita por ano foi de 360
kg; em 2010, foi de 379 kg. Um aumento de
aproximadamente 5,3%.

Diante do problema, pesquisadores da em-
presa paulista Recaltech desenvolveram protó-
tipo de um reator de plasma térmico para inci-
neração de lixo capaz de reduzir a cinzas de 100
kg a 300 kg de resíduos sólidos por hora.

A importância da incineração por plasma
térmico está em sua capacidade de reduzir o
material introduzido na câmara incineradora a
cerca de 3% do volume original.

”Além disso, ao contrário da incineração
convencional, a queima por plasma permite que
os resíduos sólidos fiquem inertes, isto é, se
tornem incapazes de reagir com outras substân-
cias para formar novos compostos”, explica o en-
genheiro mecânico Antônio Carlos da Cruz, um
dos responsáveis pelo estudo.

O plasma usado na queima de resíduos for-
ma-se quando um fluxo de gás – em geral
argônio, que é inerte, não inflamável, não tóxico
e não corrosivo – atravessa um arco elétrico
alimentado por corrente contínua e atinge uma
temperatura próxima de 5 mil ºC.

Cruz relata que os resíduos sólidos queima-
dos por plasma se transformam em cinza e são
revestidos por uma rede vítrea no final do pro-
cesso. Essa rede protetora, produzida pela fu-
são dos resíduos queimados com óxidos (de
metais) liberados durante a queima, impede que
o produto final da fusão reaja com outras subs-
tâncias, tornando-o inerte.

Por isso, a tecnologia do plasma é ideal para
destruir metais pesados (usados em pilhas e
baterias, por exemplo), extremamente danosos
aos seres vivos e ao meio ambiente. A incinera-
ção comum, feita em ambientes que atingem
apenas cerca de 230 ºC, não reduz o volume do
lixo significativamente nem consegue neutrali-
zar metais pesados.

(http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/
2012/02/fim-dos-lixoes)
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Questão 02) Aponte a assertiva cujo
conteúdo distorce informações do texto aci-
ma.

A) O crescimento da população brasileira foi
proporcionalmente menor em 2010, entre-
tanto o lixo produzido em 2009 foi de quase
7% a menos.

B) Em 2010, o volume de lixo produzido no Bra-
sil foi correspondente a 379 kg por habitan-
te.

C) Enquanto  a  incineração   comum  atinge
230 ºC, a da tecnologia do plasma se apro-
xima dos 5 mil ºC, ocorrendo de um modo
diferente do convencional.

D) O produto final da incineração com plasma
térmico torna-se inerte porque a tecnologia
usada atravessa um arco elétrico alimenta-
do por corrente contínua, impedindo a fu-
são com outras substâncias.

E) A tecnologia do plasma é ideal para destruir
metais pesados e faz com que os resíduos
sólidos fiquem incapazes de reagir com ou-
tras substâncias para formar novos compos-
tos.

Questão 03) Assinale o período em
que a palavra ou expressão em destaque te-
nha sentido figurado.

A) “O problema tem causado dor de cabeça
em administradores públicos do mundo in-
teiro, inclusive do Brasil.” (§ 1o)

B) “Num cenário de escassez de grandes áre-
as livres em centros urbanos, o que fazer
com  volumes  de  lixo  cada  vez  maiores?”
(§ 1o)

C) “... ao contrário da incineração convencio-
nal, a queima por plasma permite que os
resíduos sólidos fiquem inertes ....” (§ 6o)

D) “... a produção de resíduos sólidos no país
em 2010 foi de aproximadamente 61 milhões
de toneladas.” (§ 2o)

E) “Cruz relata que os resíduos sólidos quei-
mados por plasma se transformam em cinza
e são revestidos por uma rede vítrea no
final do processo.” (§ 8o)

Questão 04) A   palavra   protótipo
(§ 4o) pode ser substituída, sem alteração de
sentido, pelos termos da alternativa:

A) modelo ideal.

B) exemplar perfeito.

C) reprodução de um modelo.

D) primeiro exemplar.

E) produto para ser exposto em vitrine

Questão 05) Na frase “Além disso,
ao contrário da incineração convencional, a
queima por plasma permite que os resíduos
sólidos fiquem inertes...”  (§ 6o), o conector
destacado estabelece relação de:

A) oposição.

B) conclusão.

C) consequência

D) explicação.

E) adição

Questão 06) O adjetivo vítrea (§ 8o)
significa que tem a qualidade de vidro.
Aponte abaixo a assertiva na qual a corres-
pondência entre o adjetivo e a locução adjetiva
esteja INCORRETA.

A) ovino = de ovo.

B) discente = de aluno.

C) ígneo = de fogo.

D) telúrico = de terra.

E) fálico = de pênis.

Questão 07) “O plasma usado na
queima de resíduos forma-se quando um flu-
xo de gás – em geral argônio, que é inerte,
não inflamável, não tóxico e não corrosivo –
atravessa um arco elétrico alimentado por
corrente contínua e atinge uma temperatura
próxima de 5 mil ºC.”  (§ 7o)

Assinale a assertiva que contém o(s)
termo(s) que representa(m) o sujeito do ver-
bo destacado no trecho acima.

A) argônio.

B) um fluxo de gás.

C) o plasma.

D) resíduos.

E) arco elétrico.
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Questão 08) Aponte a alternativa em
que todas as palavras devem ser acentuadas
graficamente.

A) gratuito – ferreo – condomino – ideia

B) espatula – circuito – jacare – voo

C) papeis – sinfonico – biquini – parabens

D) jiboia – sumula – veem – arquetipo

E) lepido – ritmo – matematica – comico

Questão 09) “Houve tempo... e em
verdade eu vos digo: havia tempo / Tempo
para a peteca e tempo para o soneto / Tempo
para trabalhar e para dar tempo ao tempo /
Tempo para envelhecer sem ficar obsoleto...”
(Vinícius de Moraes)

Assinale a alternativa em que os trechos
destacados estão escritos corretamente no
plural.

A) Houveram tempos... haviam tempos

B) Houve tempos... haveriam tempos

C) Houveram tempos... havia tempos

D) Houve tempos... havia tempos

E) Houve tempos... haviam tempos

Questão 10) Considere a palavra ob-
soleto (no texto da questão 09). Aponte
a alternativa que apresenta, respectivamen-
te, um sinônimo e um antônimo para ela.

A) arcaico – antigo

B) novo – antiquado

C) atual – moderno

D) rabugento – sistemático

E) ultrapassado – moderno

Questão 11) Assinale entre as alterna-
tivas abaixo aquela que apresenta o fragmento
do texto “Especialista aponta dez motivos para
começar a pedalar”, de Thamires Andrade
(publicado em 09/02/2012, no site http://
noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/),
com a pontuação correta.

A) O coordenador médico do World Bike Tour
2012 evento realizado no mês passado em
São Paulo, afirma que andar de bike melho-
ra o humor, e até a imunidade de quem pra-
tica.

B) O coordenador médico, do World Bike Tour
2012, evento realizado no mês passado em
São Paulo, afirma que andar de bike melho-
ra o humor e até a imunidade, de quem pra-
tica.

C) O coordenador médico do World Bike Tour
2012, evento realizado no mês passado em
São Paulo, afirma que andar de bike melho-
ra o humor e até a imunidade de quem pra-
tica.

D) O coordenador médico do World Bike Tour
2012, evento realizado no mês passado, em
São Paulo afirma que andar de bike melhora
o humor e até a imunidade de quem prati-
ca.

E) O coordenador, médico do World Bike Tour
2012 evento realizado no mês passado em
São Paulo, afirma que andar de bike melho-
ra o humor, e até a imunidade de quem pra-
tica.

Questão 12) Entre as chamadas de
textos de um certo site relacionadas nas al-
ternativas abaixo, uma apresenta uma ocor-
rência de transgressão à norma padrão da
língua portuguesa. Aponte-a.

A) Gideoni conquista 2ª etapa do Torneio de
Verão

B) Acesso à diagnóstico e tratamento muda
perfil de Aids em SP

C) Murilo Benício está preocupado com boa for-
ma

D) Fumar maconha antes de dirigir dobra chance
de acidentes, diz estudo

E) Alunos de escolas públicas terão atendimento
dentário a partir de abril

MATEMÁTICA

Questão 13) Vitor tem um terreno. Ele

vai usar    desse terreno para plantar flo-

res e quer que   das flores sejam rosas.

Sabendo que o terreno tem 750 m2, em quan-
tos m2  do terreno deverão ser plantadas ro-
sas?

A) 50

B) 100

C) 150

D) 200

E) 250
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Questão 14) Joana foi ao médico e
este prescreveu a seguinte receita:

Tomar o antibiótico de 6 h em 6 h

Tomar o antitérmico de 4 h em 4 h

Começou a tomar os dois remédios jun-
tos às 8h da manhã. Ela voltará, no mesmo
dia, a tomar os dois remédios juntos às:

A) 10h

B) 16h

C) 18h

D) 20h

E) 24h

Questão 15) O aquário abaixo será
colocado em uma exposição. Para encher 75%
de sua capacidade total, a quantidade de água
necessária, em litros, será de:

 

80 cm
1 m

50 cm

A) 100

B) 200

C) 300

D) 325

E) 375

ATUALIDADES

Questão 16) A cantora Paula Fernan-
des, antes de se tornar famosa, participou de
uma novela da rede Globo de televisão cha-
mada:

A) Uga Uga, de Carlos Lombardi

B) Vale Tudo, de Gilberto Braga

C) As Filhas da Mãe, de Sílvio de Abreu

D) América, de Glória Perez

E) Desejo Proibido, de Walter Negrão

Questão 17) Jogador de futebol re-
cém falecido, que ficou famoso não só por
ser craque, visto como um intelectual libertário
no Brasil pós-ditadura e por liderar a “demo-
cracia corintiana”, chama-se:

A) Biro biro

B) Garrincha

C) Sócrates

D) Toninho Cereso

E) Ademir da guia

Questão 18) Escritor consagrado por
suas obras literárias, bastante conhecido en-
tre as crianças, pois se dedicou a um estilo
de escrita com linguagem simples onde reali-
dade e fantasia estão lado a lado. Pode-se
dizer que ele foi o precursor da literatura in-
fantil no Brasil, sendo uma das mais famosas
de suas obras o Sítio do Pica-Pau Amarelo,
que até hoje encanta muitas crianças e adul-
tos, trata-se de:

A) Orozimbo Nonato

B) Oswaldo Aranha

C) Monteiro Lobato

D) Machado de Assis

E) Maurício de Souza

Questão 19) O STF, Supremo Tribunal
Federal, aprovou a aplicação de uma lei nas
eleições de outubro, tornando-se inelegíveis
os candidatos com condenações em segunda
instância, mesmo havendo possibilidade de
recurso, esta lei chama-se:

A) Lei da Honestidade

B) Lei da Improbidade

C) Lei da Política

D) Lei da Limpeza

E) Lei da Ficha Limpa

Questão 20) A dengue é uma praga
nos países de clima quente. A cada ano são
registrados 50 milhões de casos e 25 000
mortes. O agente transmissor desta doença
é o:

A) Aedis Egípcio

B) Aedes Egipt

C) Aedis Etílico

D) Aedes Aegypti

E) Aedis Agipidi
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 21) Em uma visita de rotina,
o agente comunitário descobre em sua área
de abrangência que existem problemas com
esgoto deficiente. A obrigação do agente é
orientar os pacientes sobre o risco de:

A) catapora.

B) leishmaniose.

C) sarampo.

D) diarreia infecciosa.

E) doença de chagas.

Questão 22) Sobre as diretrizes gerais
do Sistema Único de Saúde (SUS), a lei que
dispõe sobre as condições de proteção e re-
cuperação da saúde é:

A) Lei 7498/90.

B) Lei 8092/90.

C) Lei 8080/90.

D) Lei 8142/90.

E) Lei 8094/90.

Questão 23) Em que ano o Ministério
da Saúde criou o Programa Saúde da Família
(PSF)?

A) 1997.

B) 1994.

C) 1990.

D) 1992.

E) 1998.

Questão 24) O diagnóstico de ascite:

A) consiste em acúmulo de líquido na cavidade
peritonial.

B) consiste no aumento do volume do coração.

C) consiste no inchaço das pálpebras.

D) consiste em evacuação de fezes líquidas ou
semilíquidas.

E) consiste em tontura e sangramento pelo
nariz.

Questão 25) Qual o significado da si-
gla SIAB, muito utilizada pelo agente de saú-
de? Assinale a alternativa correta.

A) Sistema de Investigação da Atenção Básica.

B) Sistema de Individualização da Atenção Bá-
sica.

C) Sistema de Informação da Atenção Básica.

D) Sistema de Interação da Atenção Básica.

E) Sistema de Informação da Atenção Brasilei-
ra.

Questão 26) A visita em que o agen-
te busca os indivíduos em tratamento de saú-
de, vacinação atrasada e gestante é denomi-
nada:

A) visita de chamada.

B) visita mensal.

C) busca ativa.

D) visita de cortesia.

E) internação domiciliar.

Questão 27) No ato do cadastramento
das famílias de sua microárea, o agente de
saúde deve:

A) preencher um formulário para cada pessoa
residente na casa.

B) não preencher formulário, pois não há ne-
cessidade.

C) o agente que verifica o número de formulá-
rios necessários.

D) preencher 2 formulários para cada pessoa
residente na casa.

E) preencher um único formulário por família.

Questão 28) A microárea de risco para
o agente comunitário de saúde é:

A) um mapa que mostra onde ficam situados
os postos de saúde e unidades hospitalares
da região.

B) todo lugar, setor ou situação no território da
comunidade onde existe algum tipo de peri-
go para a saúde das pessoas que ali resi-
dem.

C) um mapa representado por riscos coloridos
de determinada área de trabalho do agente
comunitário de saúde.

D) uma comunidade distante da moradia do
agente comunitário de saúde.

E) a indicação do caminho de difícil acesso a
uma determinada área de trabalho do agen-
te comunitário.
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Questão 29) O cadastramento das fa-
mílias resume-se em registrar todas as in-
formações existentes a respeito da comuni-
dade. Estas informações são fundamentais
para:

A) diagnóstico da comunidade.

B) senso comunitário.

C) plano de marcação de consultas.

D) relatório anual da comunidade.

E) mapa geográfico da área onde reside a fa-
mília.

Questão 30) Sobre a estratégia de
trabalho do agente de saúde, é correto afir-
mar que:

I) A construção da cidadania com direitos
e deveres.

II) Ética e trabalho em saúde.

III) Sobre riscos e agravos à saúde.

IV) Do processo saúde/doença, seus deter-
minantes e condicionantes.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I e II estão corretas.

B) Apenas I e III estão corretas.

C) Apenas I, II e IV estão corretas.

D) Apenas I, III e IV estão corretas.

E) Todas estão corretas.

Questão 31) Uma vez ao mês, o agen-
te comunitário deve realizar visita domiciliar
aos seus pacientes, porém existem situações
de risco em que se faz necessário mais de
uma visita ao mês. Assinale a alternativa em
que não é necessário mais de uma visita do
agente.

A) Criança desnutrida.

B) Famílias com problemas culturais.

C) Recém-nascido que não está sendo amamen-
tado no peito.

D) Pessoas com problemas de saúde.

E) Pessoas com diabetes e hipertensão descom-
pensadas.

Questão 32) Dentre as atividades do
agente comunitário de saúde, assinale a al-
ternativa correta.

A) Administrar vacinas e injeções endovenosas.

B) Promover ações de educação para a saúde
individual e coletiva.

C) Realizar lavagem gástrica para desintoxica-
ção.

D) Aplicar medicamentos via intramuscular sem-
pre que necessário.

E) Receitar medicamentos para facilitar a con-
duta médica.

Questão 33) Sobre os cuidados com
recém-nascidos, o agente de saúde deve ve-
rificar:

I) Se foi feito o teste do pezinho.

II) Se já foram realizadas as vacinas BCG e
hepatite B.

III) Os cuidados com o coto umbilical.

IV) Se a criança já evacuou ou está evacu-
ando regularmente.

V) Se a criança está sendo amamentada.

A) Somente as alternativas I, II e V estão cor-
retas.

B) Somente as alternativas I, II e III estão cor-
retas.

C) Somente as alternativas II, III e V estão cor-
retas.

D) Todas as alternativas estão corretas.

E) Nenhuma das alternativas está correta.

Questão 34) Em relação aos aciden-
tes mais frequentes com bebês de colo, é IN-
CORRETO afirmar:

A) Enforcamento com cordões de chupeta.

B) Intoxicação por dose elevada de medicamen-
tos.

C) Queimaduras com água do banho ou alimen-
tos quentes.

D) Afogamento no banho.

E) Pode deixar ao alcance das crianças peque-
nos objetos e sacos plásticos, pois não tra-
zem perigo.
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Questão 35) A equipe de saúde da
família é composta por:

A) um médico, uma enfermeira, um auxiliar/téc-
nico de enfermagem e de quatro a seis agen-
tes comunitários de saúde.

B) um médico, dois enfermeiros, um auxiliar/
técnico de enfermagem e três agentes co-
munitários de saúde.

C) um médico, um enfermeiro, dois auxiliares/
técnicos de enfermagem e dois agentes co-
munitários de saúde.

D) um médico, dois enfermeiros, dois auxilia-
res/técnicos de enfermagem e oito agentes
comunitários de saúde.

E) dois médicos, dois enfermeiros, dois auxilia-
res/técnicos de enfermagem e seis agentes
comunitários de saúde.

Questão 36) A conduta mais adequa-
da ao lactente com diarreia, tendo em vista
somente o aleitamento materno é:

A) receber antibiótico oral.

B) interromper a amamentação.

C) ser internado.

D) receber antibiótico venoso.

E) continuar a amamentação.

Questão 37) O agente de saúde pre-
enche várias fichas de coleta de dados, entre
elas a Ficha A, a Ficha B-GES, a Ficha B-DIA,
a Ficha B-HAN entre outras. Assinale a alter-
nativa que corresponde à ficha de cadastra-
mento das famílias de sua microárea.

A) Ficha A

B) Ficha B-DIA

C) Ficha B-HAN

D) Ficha B_TB

E) Ficha C

Questão 38) Para obter a taxa de
mortalidade infantil é necessário dividir o nú-
mero de óbitos de crianças de determinada
faixa etária pelo número de nascidos vivos na
mesma área e período. Segundo esta infor-
mação, qual é a faixa etária para fazer este
cálculo? Assinale a alternativa correta.

A) Até 2 anos.

B) Até 30 dias.

C) Menores de 1 ano.

D) Menores de 5 anos.

E) Até 3 anos.

Questão 39) Uma das diretrizes do
Sistema Único de Saúde é:

A) prioridade para o setor privado de saúde.

B) centralização das ações de saúde no gover-
no federal.

C) centralização das ações de saúde no gover-
no estadual.

D) prioridade para o atendimento de alta com-
plexidade.

E) participação da comunidade.

Questão 40) Sobre as atribuições co-
muns a todos os profissionais que formam a
Equipe de Saúde da Família (ESF), é correto
afirmar:

A) estar em contato permanente com as famíli-
as, desenvolvendo ações educativas, visan-
do à promoção da saúde, à prevenção das
doenças e ao acompanhamento das pesso-
as com problemas de saúde.

B) acompanhar, por meio de visita domiciliar,
todas as famílias e indivíduos sob sua res-
ponsabilidade.

C) resolver os problemas de saúde no nível de
atenção básica.

D) verificar e atestar óbitos.

E) cadastrar todas as pessoas de sua microárea
e manter os cadastros atualizados.




