
Prefeitura Municipal de Abatiá

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2012

•  27 / MAIO / 2012  •

CARGO:
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE

INSTRUÇÕES

01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-
tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 2 de Atualidades, 3 de Informá-
tica e 20 de Conhecimentos 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:
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01) Quando colocados em
ordem direta, os dois primeiros versos do
Hino Nacional Brasileiro – “Ouviram do
Ipiranga as margens plácidas / De um povo
heroico o brado retumbante” – ficam:

A) As margens plácidas do Ipiranga ouviram o
brado retumbante de um povo heroico.

B) Ouviram do Ipiranga o brado heroico e plá-
cido das margens retumbantes de um povo.

C) Ouviram das margens heroicas do Ipiranga
retumbante o brado de um povo plácido.

D) As margens retumbantes do Ipiranga ouvi-
ram um brado plácido de um povo heroico.

E) Um Ipiranga heroico ouviu o brado retum-
bante das margens plácidas do povo.

Questão 02) As palavras OUVIRAM;
DO; IPIRANGA; AS; MARGENS; PLÁCIDAS
são, respectivamente:

A) verbo; artigo; adjetivo; contração (preposi-
ção + artigo); adjetivo; substantivo.

B) verbo; contração (preposição + artigo); subs-
tantivo; artigo; substantivo; adjetivo.

C) substantivo; adjetivo; verbo; contração (pre-
posição + artigo); numeral; substantivo.

D) contração (preposição + artigo); artigo; ad-
jetivo; verbo; substantivo; artigo.

E) adjetivo; numeral; artigo; substantivo; pro-
nome; verbo.

Questão 03) O tempo verbal predomi-
nante na primeira estrofe do Hino Nacional
Brasileiro é:

A) presente, como pode ser percebido pelas
palavras “nesse instante”.

B) futuro, como pode ser percebido pelas pala-
vras “sol da liberdade”.

C) passado, como pode ser percebido pelas
palavras “ouviram” e “brilhou”.

D) gerúndio, como pode ser percebido pelas
palavras “brado retumbante”.

E) particípio passado, como pode ser percebi-
do pelas palavras “raios fúlgidos”.

Questão 04) Os coletivos MATILHA,
COLMEIA, ESQUADRILHA e ALCATEIA corres-
pondem, respectivamente, a que conjunto de
seres?

A) cães; abelhas; aviões; lobos.

B) cães; aviões; abelhas; lobos.

C) abelhas; aviões; lobos; cães.

D) aviões; lobos; cães; abelhas.

E) lobos; aviões; abelhas; cães.

Questão 05) A alternativa que com-
pleta correta e respectivamente os espaços
é:

______ 42 anos que meus pais se casaram.
Eles estão casados ______ muito tempo. Daqui
______ oito anos comemorarão suas Bodas de
Ouro.

Eles dizem que a busca pela harmonia
______  a felicidade e que é importante seguir
em frente sem olhar para ______.

A) Fazem; a; há; trás; traz

B) Faz; há; a; traz; trás

C) Fazem; há; a; traz, atrás

D) Faz; a; há; trás, traz

E) Fazem; a; a; traz; traz
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Questão 06) Leia o gráfico e assinale
a alternativa correta.

(Disponível em: http://gazetaweb.globo.
com/noticia.php?c=212689&e=1)

A) O número de vagas formais criadas em abril
de 2010 é inferior ao número de vagas cria-
das em agosto de 2010.

B) O número de vagas formais criadas em ja-
neiro de 2010 é igual ao número de vagas
criadas em junho de 2010.

C) O número de vagas formais criadas em mar-
ço de 2010 é superior ao número de vagas
criadas em agosto de 2010.

D) O número de vagas formais criadas em maio
de 2010 é inferior ao número de vagas cria-
das em fevereiro de 2010.

E) O número de vagas formais criadas em abril
de 2010 é superior ao número de vagas cri-
adas em agosto de 2010.

Questão 07) Leia com atenção as fra-
ses e assinale a alternativa que marca corre-
ta e respectivamente o sentido das palavras
sublinhadas.

• Podemos dormir tranquilos: o cabe-
ça da quadrilha foi capturado.

• A raposa entrou no galinheiro e que-
brou quatro ovos.

• Não confie nele: é uma cobra!

• A rosa vermelha desabrochou hoje
pela manhã.

A) literal; literal; literal; literal

B) figurado; figurado; figurado; figurado

C) literal; figurado; literal; figurado

D) figurado; literal; figurado; literal

E) literal; figurado; figurado; literal

Questão 08) Quanto à concordância,
estão corretas:

I) Vendem-se casinha de cachorro.

II) Vende-se ovos frescos.

III) Vendem-se sonhos.

IV) Vende-se leite de cabra.

V) Vende-se roupas usadas.

A) III e IV.

B) IV e V.

C) I e V.

D) I e II.

E) II e III.

Questão 09) Os pronomes QUEM?,
MEU, EU e AQUELA são, respectivamente:

A) possessivo; pessoal; demonstrativo; interro-
gativo.

B) pessoal; demonstrativo; interrogativo; pos-
sessivo.

C) interrogativo; possessivo; pessoal; demons-
trativo.

D) demonstrativo; interrogativo; possessivo;
pessoal.

E) interrogativo; pessoal; possessivo; demons-
trativo.

Questão 10) Assinale a alternativa
que completa correta e respectivamente os
espaços.

E___a te___oura não é de a___o
ino___idável. Está enferrujando.

A) Ç; Z; SS; SC

B) SS; Z; SS; SC

C) Ç; S; SS; X

D) SS; S; Ç; X

E) Ç; S; Ç; CH
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MATEMÁTICA

Questão 11) Quantos são os múltiplos
de 3 entre 1 e 398?

A) 130

B) 129

C) 133

D) 131

E) 132

Questão 12) Roberta comprou um
terreno e precisa cercá-lo. Considerando que
o terreno comprado por Roberta é da forma a
seguir e que  x  meça 10 metros, assinale
quantos metros de cerca Roberta terá de com-
prar.

A) 70 m

B) 60 m

C) 50 m

D) 80 m

E) 40 m

Questão 13) Sobre    os   conjuntos
A={0, 2, 4, 6, 8, 10}  e  B={1, 2, 3, 5, 10, 13},
assinale a alternativa que apresenta os nú-
meros que estão na interseção dos dois con-
juntos.

A) {0, 2, 10}

B) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13}

C) {2, 10}

D) {0, 2, 4, 6, 8, 10, 13}

E) Nenhuma das alternativas.

Questão 14) Se 40% da população de
uma cidade é composta por homens, qual é a
população total dessa cidade, sabendo-se que
nela residem 70 500 mulheres?

A) 117 000

B) 176 250

C) 116 250

D) 117 500

E) 176 000

Questão 15)   Calcule o valor de a + b,
sabendo que a e b são soluções do sistema

A) 6

B) 5

C) 4

D) 7

E) 8
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ATUALIDADES

Questão 16) Um novo vazamento de
petróleo na Bacia de Campos, o segundo em
quatro meses, no estado do Rio de Janeiro,
foi anunciado no dia 15 de março de 2012
pela petrolífera americana que opera a extra-
ção de petróleo no campo de Frade. O nome
da petrolífera envolvida no acidente é

A) Petronas.

B) Repsol.

C) Texaco.

D) Chevron.

E) Shell.

Questão 17) No dia 12 de abril de
2012, o Supremo Tribunal Federal (STF), em
Brasília, autorizou, por 8 votos a 2, a inter-
rupção da gravidez em que casos?

A) Nos casos em que há o consentimento da
gestante.

B) Em casos de feto com insuficiência cardíaca.

C) Nos casos em que há o consentimento do
pai.

D) Em casos de feto anencéfalo.

E) Nos casos em que há o consentimento do
pai e da gestante.

INFORMÁTICA

Questão 18) Teclas de atalho são te-
clas ou sequência de teclas que quando acio-
nadas executam um recurso dentro de um
programa de computador. Considerando o pro-
cessador de textos Microsoft Word 2007, é
correto afirmar que as teclas de atalho “CTRL
+ N” e “CTRL + S” executam respectivamen-
te as funções:

A) abrir um novo documento em branco | sal-
var o documento atual.

B) criar nota de rodapé | criar sumário.

C) inserir nova imagem | substituir texto.

D) aplicar negrito ao texto selecionado | aplicar
sublinhado ao texto selecionado.

E) criar nova tabela | inserir marcadores.

Questão 19) Quando anexamos um
arquivo a uma mensagem de e-mail, e em
seguida o enviamos para um destinatário de
nossa lista de contatos, seria INCORRETO
afirmar que

A) quando o destinatário receber a mensagem
de e-mail, terá a sua disposição o arquivo
anexado, que pode ser consultado e até
mesmo salvo em seu computador local.

B) o arquivo anexado à mensagem de e-mail é
movido definitivamente para dentro da men-
sagem de e-mail.

C) o destinatário pode realizar alterações no
arquivo anexado à mensagem, e em segui-
da pode responder a mensagem de e-mail
com o arquivo alterado em anexo.

D) o destinatário pode encaminhar a mensa-
gem de e-mail recebida, compartilhando o
arquivo em anexo com mais pessoas.

E) a mensagem de e-mail pode ser enviada para
mais de um destinatário simultaneamente.
Dessa forma, cada destinatário receberá em
anexo uma cópia do arquivo anexado.

Questão 20) Os dispositivos de arma-
zenamento de dados estão propensos a apre-
sentar falhas, que podem causar perda total
ou parcial das informações. Para evitar a per-
da das informações, há um procedimento que
mantém uma cópia dos dados em outro dis-
positivo de armazenamento. Esse procedimen-
to é conhecido como

A) download.

B) FTP.

C) background.

D) homepage.

E) backup.
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 21) Assinale a alternativa
que apresenta a lei em que está previsto o
trabalho de agente comunitário de saúde.

A) Lei nº 3.332/1998 – cria a profissão de agen-
te comunitário de saúde (Revogada pela MP
297/2006, convertida na Lei 11.350/2006 -
DOU 06/10/2006).

B) Lei nº 4.325/1973 – cria a profissão de agen-
te comunitário de saúde (Revogada pela MP
297/2006, convertida na Lei 11.350/2006 -
DOU 06/10/2006).

C) Lei nº 8.080/1990 – cria a profissão de agen-
te comunitário de saúde (Revogada pela MP
297/2006, convertida na Lei 11.350/2006 -
DOU 06/10/2006).

D) Lei nº 8.142/1990 – cria a profissão de agen-
te comunitário de saúde (Revogada pela MP
297/2006, convertida na Lei 11.350/2006 -
DOU 06/10/2006).

E) Lei nº 10.507 – cria a profissão de agente
comunitário de saúde (Revogada pela MP
297/2006, convertida na Lei 11.350/2006 -
DOU 06/10/2006).

Questão 22) Com relação a algumas
atribuições específicas do agente comunitá-
rio de saúde, assinale a alternativa INCOR-
RETA.

A) Realizar mapeamento de sua área.

B) Cadastrar as famílias e atualizar permanen-
temente esse cadastro.

C) Identificar indivíduos e famílias expostos a
situações de risco.

D) Identificar área de risco.

E) Realizar ações e atividades de competência
de médico ou de outros profissionais quan-
do estes não puderem estar presentes.

Questão 23) A água pode apresentar
riscos à saúde humana, o que faz com que
alguns cuidados sejam necessários para re-
duzir os riscos. É correto afirmar que

A) a água contaminada é uma possível causa
de doenças como enterite, diarreia, cólera,
pneumonia e tuberculose.

B) verminoses e cólera são doenças que po-
dem ser prevenidas realizando-se controle
da qualidade da água para o consumo hu-
mano e a higiene dos alimentos.

C) o cloro é pouco utilizado na desinfecção da
água, pois, mesmo em pequenas concen-
trações, é nocivo ao homem.

D) no meio rural, todas as águas de esgoto
doméstico (inclusive de banheiros) devem
ser aproveitadas para a irrigação de hortali-
ças, evitando-se, assim, o desperdício.

E) entre as medidas de controle de doenças
transmissíveis, como a diarreia e a coquelu-
che, inclui-se a oferta de água de boa quali-
dade em quantidade suficiente.

Questão 24) Em relação ao Aedes
aegypti, assinale a afirmativa INCORRETA.

A) Suas larvas têm quatro estágios evolutivos.
A duração da fase larvária depende da tem-
peratura, disponibilidade de alimento e den-
sidade das larvas no criadouro.

B) Ele é essencialmente silvestre, sendo encon-
trado em maior abundância nas florestas e
em áreas rurais e, raramente, nos centros
urbanos.

C) Seu ciclo de vida compreende quatro fases:
ovo, larva (quatro estágios larvários), pupa
e adulto.

D) Os ovos são depositados pela fêmea nas
paredes internas dos depósitos que servem
como criadouros, próximos à superfície da
água.

E) A pesquisa larvária (LI) é realizada para se
conhecer o grau de infestação, dispersão e
densidade por Aedes aegypti na localidade.
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Questão 25) “Ciência que estuda o
processo saúde-doença em coletividades hu-
manas, analisando a distribuição e os fatores
determinantes das enfermidades, danos à
saúde e eventos associados à saúde coletiva,
propondo medidas específicas de prevenção
e controle ou erradicação de doenças, e for-
necendo indicadores que sirvam de suporte
ao planejamento, administração e avaliação
das ações de saúde.” (Rouquayrol & Almeida
Filho, 1999). Trata-se de

A) endemia.

B) demografia.

C) epidemiologia.

D) pandemia.

E) doenças psicossomáticas.

Questão 26) O conjunto de ações ca-
paz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à
saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção
e circulação de bens e da prestação de servi-
ços de interesse da saúde, é definido pela Lei
nº 8080/90 como

A) vigilância epidemiológica.

B) vigilância ambiental.

C) vigilância do trabalhador.

D) vigilância municipal.

E) vigilância sanitária.

Questão 27) Conscientizar e motivar
a população para mudar hábitos e atitudes
inadequadas à saúde é uma atividade de

A) prevenção e tratamento de doenças.

B) reabilitação, promoção e cura.

C) promoção da saúde e prevenção de doen-
ças.

D) prevenção e reabilitação.

E) promoção da saúde e tratamento de patolo-
gias.

Questão 28) O paciente hipertenso é
orientado a tomar algumas medidas para con-
trole da pressão arterial (P.A). Uma delas en-
contra-se entre as alternativas abaixo. Iden-
tifique-a.

A) Reduzir a ingestão de açúcar.

B) Não ingerir gorduras.

C) Reduzir a ingestão de sal.

D) Aumentar a ingestão de água.

E) Não ingerir açúcar e carboidratos.

Questão 29) Em relação às atividades
de educação sanitária e ambiental, o agente
comunitário de saúde deve orientar quanto

A) à reciclagem do lixo.

B) ao esquema de vacinação.

C) ao acompanhamento da gestante.

D) à investigação das doenças infecciosas.

E) ao uso de preservativo aos adolescentes.

Questão 30) Para realização de uma
visita domiciliar se faz necessária a aplicação
de uma metodologia, com o objetivo de se
obter maior eficácia em menor tempo possí-
vel. Essa atividade pode ser sistematizada em
quatro fases. São elas:

A) planejamento, execução, registro de dados
e avaliação.

B) planejamento, seleção das visitas, revisão e
avaliação.

C) planejamento, abordagem, revisão de conhe-
cimentos e avaliação.

D) planejamento, execução, seleção das visitas,
e revisão.

E) planejamento, seleção das visitas, registro
de dados e avaliação.

Questão 31) É considerada como fai-
xa normal de temperatura axilar para recém-
nascido a termo a seguinte opção:

A) 35ºC a 37ºC.

B) 36ºC a 38ºC.

C) 35,5ºC a 37,5ºC.

D) 36,5°C a 37,5°C.

E) 35°C a 37°C.
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Questão 32) A rubéola é uma doença
que pode ser prevenida por imunização. Con-
tudo, as mulheres precisam ser orientadas
para se prevenirem, pois

A) a doença pode invadir tecidos e órgãos e se
espalhar pela corrente sanguínea ou pelo
sistema linfático, impedindo a gravidez.

B) a doença é capaz de contaminar outras pes-
soas pelas vias respiratórias, caso o porta-
dor não esteja sendo tratado.

C) a doença pode se instalar quando há a ina-
lação, ingestão de bactérias que se prolife-
ram na boca.

D) a doença pode ser adquirida na relação se-
xual e transmitida ao feto, durante a gravi-
dez, provocando malformação congênita.

E) durante os três primeiros meses de gravi-
dez, a doença pode ser transmitida para o
feto e causar complicações, como malfor-
mação congênita. Em alguns casos, pode
provocar aborto.

Questão 33) Desde que nascemos, as
vacinas fazem parte de nossas vidas. Elas são
consideradas produtos biológicos derivados ou
semelhantes a um microorganismo  causador
de determinada doença e servem para indu-
zir o sistema imunológico a criar uma barrei-
ra de proteção. Quais as duas primeiras vaci-
nas que o recém-nascido deve tomar?

A) BCG e VOP (vacina oral contra poliomielite).

B) BCG e DPT + Hib.

C) BCG e vacina contra hepatite B.

D) BCG e vacina contra febre amarela.

E) BCG e antitetânica.

Questão 34) O vírus causador da
AIDS se chama HIV – Vírus da Imunodefici-
ência Humana. Em pessoas infectadas o HIV
está presente

I) no sangue.

II) nas vestes.

III) no fluido vaginal.

IV) no suor.

V) no sêmen.

Assinale a alternativa que indique todas as
proposições corretas.

A) I, II e V.

B) I, III e V.

C) II, III e IV.

D) II, IV e V.

E) III, IV e V.

Questão 35) Na maioria dos progra-
mas de capacitação em primeiros socorros,
conforme preconizados pelo Corpo de Bom-
beiros, no atendimento pré-hospitalar, é re-
comendado que a classificação do paciente
conforme a gravidade de suas lesões seja
baseada na escala CIPE (crítico, instável, po-
tencialmente instável, estável).

Em relação a esse tema, julgue as seguin-
tes afirmativas.

I) Considera-se estável o paciente porta-
dor de lesões menores, sem problemas
respiratórios e com sinais vitais normais.

II) Potencialmente instável é o paciente
vítima de mecanismo agressor impor-
tante, em choque compensado, porta-
dor de lesão isolada ou de extremidade
importante com prejuízo circulatório ou
neurológico.

III) Considera-se instável o paciente incons-
ciente, com choque descompensado e/
ou dificuldade respiratória severa, lesão
grave de cabeça ou tórax.

IV) Em estado crítico está o paciente com
parada respiratória ou cardiorrespirató-
ria.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas I e III são verdadei-
ras.

B) Somente as afirmativas II e III são verda-
deiras.

C) Somente as afirmativas  I, II e IV são verda-
deiras.

D) Somente as afirmativas II e IV são verda-
deiras.

E) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
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Questão 36) O local de aplicação de
injeção intramuscular na região glútea é no
quadrante

A) superior interno.

B) superior externo.

C) inferior interno.

D) inferior externo.

E) inferior do deltoide.

Questão 37) A temperatura corporal é
medida em graus Celsius (ºC). Assinale a al-
ternativa correta.

A) A temperatura corporal pode ser verificada
por via axilar, inguinal, oral, vaginal e retal.

B) A temperatura do paciente, quando abaixo
do normal, indica hipertermia.

C) A temperatura corporal deve ser verificada
por via axilar apenas.

D) A temperatura corporal não sofre influênci-
as externas provenientes do clima, vestuá-
rio, alimentação e atividades físicas.

E) O termômetro deve ser lavado com água e
sabão e mantido com a coluna de mercúrio
acima de 36ºC, antes de ser colocado no
paciente.

Questão 38) Antigamente as DSTs
eram conhecidas como doenças venéreas. Elas
são transmitidas pela prática de sexo, tanto
vaginal, como oral ou anal, em que um dos
parceiros seja portador de alguma delas. São
doenças sexualmente transmissíveis:

A) candidíase, lombalgia, AIDS, hepatite B, her-
pes simples genital.

B) candidíase, gonorreia, resfriado, hepatite B,
herpes simples genital.

C) candidíase, gonorreia, AIDS, fibromialgia,
herpes simples genital.

D) candidíase, gonorreia, gastroenterite, hepa-
tite B, herpes simples genital.

E) candidíase, gonorreia, AIDS, hepatite B, her-
pes simples genital.

Questão 39) A lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do
Idoso. O Art. 1º é instituído a regular os di-
reitos assegurados às pessoas com idade igual
ou superior a

A) 55 (cinquenta e cinco) anos.

B) 60 (sessenta) anos.

C) 68 (sessenta e oito) anos.

D) 80 (oitenta) anos.

E) 70 (setenta) anos.

Questão 40) Uma das atividades do
agente comunitário de saúde é o cadastra-
mento das famílias, o que se resume em re-
gistrar todas as informações a respeito da
comunidade. Essas informações são funda-
mentais para fazer o

A) relatório anual da comunidade.

B) diagnóstico da comunidade.

C) senso comunitário.

D) mapa demográfico da área onde reside a
família.

E) plano de marcação de consultas.




