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Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 

Estado do Paraná 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

 

 

 

  
Leia, com atenção, o poema de Mário Quintana e 

depois responda à questão proposta. 
 

Poeminho do Contra 
 

       Todos estes que aí estão 

                  Atravancando o meu caminho, 

                       Eles passarão. 

                       Eu passarinho! 
 

01. Em seu poema, Mário Quintana nos passa a ideia de 

que: 

(A)  os homens podem voar; 

(B)  seu inimigo é grande e perigoso, por isso o 

chama de passarão; mas ele, por ser frágil, é 

apenas um passarinho indefeso;   

(C) os caminhos estão cheios de pássaros que nos 

atrapalham (atravancam) a vida; 

(D)  na vida, os problemas e os inimigos da gente 

não são eternos: um dia eles passam e a gente 

volta a ser livre e leve como um passarinho;   

(E)  os pássaros, grandes ou pequenos, podem voar; 

mas o homem, não.  
 

02. “Eu __________ em minhas roupas antigas, pois 

_________ meu peso. Se você _______ o peso, 

_____________ também em suas roupas daqui a 

alguns anos.”  

A alternativa que preenche, corretamente, as 

lacunas é:       

(A) cabo, mantive, mantiveres, caberás; 

(B) caibo, mantive, mantiver, caberá; 

(C) caibo, manti, manter, caberás; 

(D) cabo, manti, mantiver, caberás; 

(E) caibo, manti, mantiver, caberá. 
  

03. Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estejam corretamente grafadas. 

(A) Empolgação, através, extrangeiro, despercebido, 

auto-falante; 

(B) Eletricista, asterístico, celebral, frustado, bene-

ficiente; 

(C) Assessores, pretensão, losango, asterisco, alto-

falante; 

(D) Sicrano, vultosa, previlégio, entitular, prazeiroso; 

(E) Eletrecista, pretenção, ascenção, celebral, pra-

zeiroso. 
 

 

04. Considere a colocação pronominal oblíqua átona 

em destaque nas orações e assinale a oração que 

apresenta colocação pronominal correta em face da 

norma culta:  

(A) Em se tratando de futebol, prefiro não discutir.  

(B) Nos garantiu que a artista estaria aqui! 

(C) Eu farei-lhe uma sugestão: não erre mais! 

(D) Peço que ajude-me na prova amanhã. 

(E) Jamais fez-me um favor nesta vida! 

 
 

 
 

05. Observe as frações e suas respectivas represen-

tações decimais. 

I. 003,0
1000

3
  

II. 67,23
100

2367
  

III. 0129,0
10000

129
  

IV. 67,2
10

267
  

 

As afirmativas corretas são: 

(A) I e II; 

(B) I e IV; 

(C) I, II e III; 

(D) I, II, III e IV; 

(E) II e III. 

 

06. O valor da expressão 

66

2

1

2

1

















é: 

(A) 
32

1
 

(B) 0  

(C) 
32

1
  

(D) 
6

1
 

(E) 
6

1
  

 

07. O dobro do quadrado de um número natural é igual 

ao quíntuplo do número aumentado de 12. O 

número é: 

(A) 4 

(B) 3 

(C) 2 

(D) 1 

(E) 0 
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08. O valor da expressão 
xy5

yx
E

22 
  para 2x   e 

4y   

(A) 
2

1
 

(B) 
12

5
 

(C) 
13

7
 

(D) 
12

11
 

(E) 
10

3
  

 

 

 
 

09. De acordo com o seu Produto Interno Bruto (PIB), o 

Estado do Paraná é o quinto Estado mais rico do 

Brasil, ficando atrás de: 

(A) Santa Catarina, Roraima, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Norte; 

(B) Pernambuco, Bahia, Sergipe e Maranhão; 

(C) São Paulo, Santa Catarina, Amazonas e Rio 

Grande do Sul; 

(D) Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e 

Ceará; 

(E) São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul. 
 

10. “Em 19 de Dezembro de 1853, quando o Estado do 

Paraná se emancipou de São Paulo, havia apenas 

nove municípios paranaenses: Paranaguá, Curitiba, 

São José dos Pinhais, Lapa, Antonina, Morretes, 

Guaratuba, Castro e Guarapuava.” 

Hoje, o Estado conta com: 

(A) 199 municípios; 

(B) 209 municípios; 

(C) 399 municípios; 

(D) 409 municípios; 

(E) 499 municípios.   
 

11. Qual era a denominação primitiva do atual município 

de Coronel Vivida? 

(A)  Palmeirinha. 

(B)  Jacutinga. 

(C)  Chopim. 

(D)  Barro Preto. 

(E)  Vista Alegre. 
 

12. De qual região do Estado do Paraná, na passagem 

do século XIX para o século XX, a cafeicultura foi 

a principal atividade econômica?   

(A) do Norte Pioneiro (Norte Velho). 

(B) do Litoral. 

(C) do Primeiro Planalto. 

(D) da região Sul. 

(E) da região Oeste. 

 

 

 

 

 

13. Que doenças podem ser prevenidas por vacinas? 

(A)  Coqueluche, hipertensão e poliomielite. 

(B)  Hepatite B, diabetes e caxumba. 

(C)  Rubéola, hipertensão e difteria. 

(D)  Sarampo, hipotireoidismo e AIDS. 

(E)  Sarampo, tétano e tuberculose. 
 

14. “O trabalho do Agente Comunitário de Saúde 

auxilia no combate ao vício das drogas.” 

Assinale aquela que descreve corretamente ações que 

podem ser desenvolvidas pelo Agente de Saúde. 

(A)  Atuar em palestras de prevenção e orientação 

quanto aos perigos causados pelas drogas. 

(B)  Auxiliar a polícia em suas diligências para 

deter os traficantes de drogas. 

(C)  Ministrar aulas de Educação Física a fim de 

oferecer opção de lazer à população, afastando-

a das drogas. 

(D)  Oferecer remédios aos dependentes químicos 

como forma de tratamento. 

(E)  Proibir que os jovens saiam de casa à noite, 

evitando que circulem em pontos de vendas de 

drogas. 
 

15. Entre as atividades relativas à saúde do indivíduo e da 

família que é desenvolvida pelo Agente podemos 

citar: 

I.   Controle da organização financeira da família 

e orientação sobre compra de alimentos mais 

baratos e o local para compras. 

II.   Controle da guarda de alimentos e materiais de 

limpeza, bem como orientações sobre como 

usá-los de forma adequada e mais econômica. 

III.   Controle da educação das crianças, do 

desempenho delas, das notas e das 

dificuldades de aprendizagem. 

IV.   Controle e monitoramento da hipertensão 

arterial, orientações sobre planejamento 

familiar, estímulo ao aleitamento materno, 

controle do idoso. 
 

 Está(ão) correta(s): 

(A) apenas I; 

(B) apenas II; 

(C) apenas III; 

(D) apenas IV; 

(E) apenas II e III. 
 

16. Os Agentes Comunitários de Saúde desempenham 

importante papel no controle da mortalidade 

infantil, são atividades essenciais a este controle:  

I. Monitorar o índice de cobertura vacinal em 

crianças menores de um ano. 

II. Prescrever remédios às crianças doentes.  

III. Controlar a ocorrência de diarreia em crianças 

menores de dois anos.  

CONHECIMENTOS GERAIS 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
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IV. Orientar quanto ao uso e proporção do soro 

oral em crianças com diarreia. 

 

 Assinale a alternativa correta: 

(A) todas estão corretas; 

(B) todas estão incorretas; 

(C) apenas I, II e III estão corretas; 

(D) apenas I, III e IV estão corretas; 

(E) apenas II, III e IV estão corretas. 

 

17. Os Agentes Comunitários de Saúde, ao visitarem 

pacientes com hipertensão arterial, seguem algumas 

atribuições básicas:  

I. Cadastrar o paciente na ficha de hipertensão do 

Sistema de Informação de Atenção Básica 

(SIAB).  

II. Interrogar sobre uso sistemático de medi-

camentos anti-hipertensivos.  

III. Orientar os familiares com relação à impor-

tância da ajuda para adesão às modificações do 

estilo de vida.  

IV. Estimular o uso de medicamentos caseiros em 

substituição aos medicamentos anti-hiperten-

sivos. 

 

 Assinale a alternativa correta: 

(A) todas estão corretas; 

(B) todas estão incorretas; 

(C) apenas I, II e III estão corretas; 

(D) apenas II, III e IV estão corretas; 

(E) apenas I, III e IV estão corretas. 

 

18. São atribuições básicas dos Agentes Comunitários 

de Saúde com relação à saúde da mulher:  

I. Orientar e trocar experiência quanto ao 

processo da gestação, do parto e do pós-parto. 

II. Orientar quanto aos cuidados de higiene 

específicos no pós-parto.  

III. Orientar sobre a existência de métodos contra-

ceptivos e autoexame de mamas.  

 

 Assinale a alternativa correta: 

(A) todas estão corretas; 

(B) todas estão incorretas; 

(C) apenas I e II estão corretas; 

(D) apenas I e III estão corretas; 

(E) apenas II e III estão corretas. 

 

19. “Os Agentes Comunitário de Saúde precisam de 

alguns instrumentos de trabalho para conhecerem 

melhor as necessidades da comunidade.” 

Os instrumentos mais utilizados são:  

I. Entrevista, visita domiciliar e mapeamento da 

comunidade.  

II. Instrumentos de primeiros socorros e exame 

físico.  

III. Reuniões comunitárias e cadastramento das 

famílias. 
 

 

 

 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) todos estão corretos; 

(B) todos estão incorretos; 

(C) apenas II está correto; 

(D) apenas II e III estão corretos; 

(E) apenas I e III estão corretos. 
 

20. Sabe-se, atualmente, que diversas infecções são 

produzidas por micro-organismos, e que muitas delas 

são transmitidas ao homem por vetores animais bem 

definidos. Uma enfermidade de natureza viral cujo 

vetor é um inseto, uma infecção bacteriana cujo vetor 

é um roedor e uma doença causada por protozoário, 

mas transmitida por inseto, estão relacionadas, 

respectivamente, na seguinte alternativa: 

(A) toxoplasmose, hanseníase, amebíase; 

(B) dengue, leishmaniose, cólera; 

(C) dengue, leptospirose, malária; 

(D) tuberculose, histoplasmose, leishmaniose; 

(E) cólera, febre amarela, doença de Chagas. 
 

21. Assinale a afirmação INCORRETA: 

(A) O lixo atrai ratos e insetos, sendo veículo de 

muitas doenças que são transmitidas aos homens. 

(B) O esgoto não deve ser lançado nos rios ou nos 

mares, mas se lançado deve ser bem distante da 

cidade, sendo levado em canos especiais. 

(C) As casas devem receber ar e luz e os compar-

timentos devem ser ventilados, principalmente 

em se tratando dos dormitórios. 

(D) A cólera é uma doença sem cura. Quem a contrai 

apresenta febre alta, muita tosse e catarro no 

peito. 

(E) Tomar banho diariamente, manter as unhas 

limpas e cortadas, cuidar da limpeza dos cabelos, 

escovar os dentes e vestir roupas limpas são 

alguns hábitos que devemos ter para uma vida 

saudável. 
 

22. Com relação à cidadania, entende-se que: 

I. Exercer cidadania só compete às pessoas que 

moram nas áreas urbanas. 

II. Cidadania implica em possuir direitos e 

deveres civis e políticos. 

III. Para se obter a cidadania é necessário ter 

cursado uma faculdade. 
 

Assinale a alternativa correta: 

(A)  apenas I e III estão corretas; 

(B)  apenas I está correta; 

(C)  apenas II está correta; 

(D)  apenas III está correta; 

(E)  todas estão corretas. 
 

23. Quando o Agente Comunitário de Saúde conscientiza 

e motiva a população a mudar hábitos e atitudes 

inadequadas à saúde, está tendo uma atitude de: 

(A)  prevenção e reabilitação; 

(B)  prevenção e tratamento de doenças; 

(C)  promoção da saúde e tratamento de patologias; 

(D)  promoção da saúde e prevenção de doenças; 

(E)  reabilitação, promoção e cura. 
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24. Assinale a alternativa que apresenta ações do 

Programa de Saneamento, cujos objetivos finais são 

a saúde e a qualidade de vida das populações. 

(A)  A construção de casas populares para os 

moradores carentes e a realização de campanhas 

de vacinação. 

(B)  A distribuição de medicamentos genéricos e o 

atendimento aos idosos. 

(C)  O abastecimento de água de boa qualidade às 

populações, o destino final dos esgotos 

domésticos e despejos industriais e a melhoria 

das condições sanitárias das comunidades. 

(D)  O combate ao analfabetismo uma vez que a 

leitura promove a educação de um povo. 

(E)  O cuidado com a nutrição das crianças de zero 

a seis anos e o apoio às gestantes. 

 

25. Uma das atribuições dos Agentes Comunitários de 

Saúde nas suas áreas territoriais de abrangências é a 

de promover grupos de  idosos para participarem de 

atividades físicas, a fim de:  

I. Prevenir doenças do coração. 

II. Eliminar o consumo de medicamentos. 

III. Melhorar sua condição física e disposição para 

atividades diárias. 

IV. Evitar o estresse, a depressão e o isolamento. 

 

       Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas I, II e IV estão corretas; 

(B) apenas I, III e IV estão corretas; 

(C) apenas II, III e IV estão corretas; 

(D) todas estão corretas; 

(E) todas estão incorretas. 
 







