
Prefeitura Municipal de Bandeirantes

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2011

•  05 / FEVEREIRO / 2012  •

CARGO:   AGENTE  DE  SAÚDE  PÚBLICA

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
decorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de transcor-
ridas 2 (duas) horas do início da mesma.

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

TEXTOS PARA AS QUESTÕES 01, 02 E 03.

Ideologia – Cazuza

(Cazuza/Frejat)
Meu partido
É um coração partido
E as ilusões
Estão todas perdidas
Os meus sonhos
Foram todos vendidos
Tão barato
Que eu nem acredito
Ah! Eu nem acredito…

Brasil – Cazuza
(Cazuza / Nilo Roméro / George Israel)

Brasil!
Mostra tua cara
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Brasil!
Qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?
Confia em mim...

Questão 01) Analisando os trechos das canções de
Cazuza, e partindo da premissa de que todo texto
revela a visão de mundo de quem o produziu, com
sentido de marcar sua posição num debate de es-
cala mais ampla, pode-se dizer que:

A) expressa a satisfação do compositor com as ins-
tituições políticas e econômicas.

B) revela os sentimentos e angústias de um amor
mal resolvido.

C) expressa seu sentimento de conformismo diante
de uma realidade inalterável.

D) expressa uma realidade ainda inalcançada, mas
sonhada pelo compositor.

E) revela o sentimento de insatisfação com as insti-
tuições políticas e econômicas.

Questão 02) “Meu partido...”  e  “Mostra tua cara”
são expressões compostas por pronomes (desta-
cados). Classifique-os de acordo com os tipos abai-
xo.

A) Pronomes interrogativos.

B) Pronomes relativos.

C) Pronomes pessoais.

D) Pronomes possessivos.

E) Pronomes demonstrativos.

Questão 03) Diante do enunciado “Pra gente ficar
assim”, percebe-se a utilização de uma variante
coloquial da língua. Transcrevendo-a para a nor-
ma padrão teríamos:

A) Pra gente ficar assim.

B) Para a gente ficar assim.

C) Para nós ficarmos assim.

D) Pra gente ficarmos assim.

E) Para a gente ficarmos assim.

Questão 04) Aponte a alternativa em que há erro
de concordância.

A) Os operários estavam bastante cansados.

B) É proibida a entrada de animais.

C) Ele sempre teve bastantes amigos.

D) É proibido entrada de estranhos.

E) Ela estava meia preocupada.

Questão 05) Aponte a alternativa em que há erro
de colocação pronominal.

A) Isso não te pertence.

B) Hoje me arrependo de tudo.

C) Aceitou a sugestão que lhe dei.

D) Nunca esqueça-se de mim.

E) Todos sabem que nos amamos.
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Questão 06) O pronome oblíquo  “O”  coloca-se an-
tes do verbo (próclise) nos períodos abaixo, EXCE-
TO  em:

A) Deus ___ livre___ de todo mal.

B) Talvez ___encontre ___ na loja.

C) O visitante não foi educado, ___ mandei ___
embora.

D) Sempre ___ quis ___ como namorado.

E) Não ___ procure___ por aqui.

Questão 07) Em  “O prefeito não assiste os inváli-
dos”  e  “O ator assistiu à peça”,  temos dois modos
de regência que alteram o significado dos enunci-
ados. O verbo assistir pode ser substituído respec-
tivamente por:

A) ajuda e viu.

B) observa e auxiliou.

C) ajuda e auxiliou.

D) observa e viu.

E) observa e pertence.

Questão 08) Observe o texto.

“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
 De um povo heroico o brado retumbante”

De acordo com a norma padrão, o recurso
estilístico utilizado nesses versos iniciais do Hino
Nacional Brasileiro é o da inversão sintática (que
se configura pela inversão dos termos essenciais
ou acessórios na oração). Aponte o sujeito da ora-
ção no fragmento destacado.

A) Um povo heroico

B) As margens plácidas do Ipiranga

C) O brado retumbante

D) O brado heroico

E) De um povo heroico o brado retumbante

Questão 09) Aponte a oração em que a concordân-
cia aparece inadequada.

A) O agiota considerou a escritura e o recibo falso.

B) O agiota considerou falsos a escritura e o recibo.

C) O agiota considerou falsas a escritura e o recibo.

D) O agiota considerou falsa a escritura e o recibo.

E) O agiota considerou a escritura e o recibo falsos.

Questão 10) Assinale a palavra que no singular
possui acento gráfico, mas se flexionada para o
plural, perde-o.

A) armazém

B) vintém

C) hífen

D) parabéns

E) álbum

MATEMÁTICA

Questão 11) Se  f : X → R, X ⊂⊂ ⊂⊂ ⊂  R   é uma função

definida por 

cujo domínio é o conjunto X = ]–3, –2[  ∪  ]2, + ∞[
então b é igual a:

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Questão 12) Qual    é    o   domínio   da    função

f(x) =   ?

A) {x ∈  R / x ≤ 1  ou  x ≥ 2}

B) {x ∈  R / x ≤ –1 ou  x ≥ 2}

C) {x ∈  R / –1≤ x ≤ 2}

D)  {x ∈  R / 1≤ x ≤ 2}

E)  {x ∈  R / 1≤ x ≤ 3}
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Questão 13) Numa   empresa   que   produziu  x
unidades   de   camisetas,   verificou-se   que
R(x) = 6000x – x2    e   C(x) = x2 – 2000x,  em que
R(x) é a receita total e C(x) é o custo total de pro-
dução. Nessas condições, qual deve ser a produ-
ção  x  para que o lucro da empresa seja máximo?

A) 1768

B) 1853

C) 1914

D) 2000

E) 4000

Questão 14) Joana mora relativamente perto da
escola em que estuda, perto da igreja que frequenta
e perto de seu trabalho, como mostra a figura abai-
xo. A distância da igreja à escola é de 6m e a dis-
tância da igreja ao local de trabalho é de 8m. Sa-
bendo que o triângulo representado abaixo é um
triângulo retângulo, com ângulo retângulo no vér-
tice que se encontra a casa de Joana e que o seg-
mento x é perpendicular à hipotenusa, a distân-
cia x entre a casa da Joana e a igreja, em metros, é:

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 15) João é aluno do 1º ano do ensino
médio e obteve no 3º bimestre as seguintes notas:

Avaliações Nota (0 a 10) Peso

1ª Prova 7,50 2

2ª Prova 6,00 3

Trabalho 8,50 1

Sua nota final do 3o bimestre foi dada por
uma média ponderada. É correto afirmar que:

A) a média é um valor maior que 7,00.

B) a média é um valor entre 6,00 e 7,00.

C) a média é um valor menor  que 6,00.

D) a média é um valor menor  que 6,50.

E) a média é um valor entre  5,00 e 6,50.

INFORMÁTICA

Questão 16) Ao utilizar o editor de textos
Microsoft Word, na guia Layout da Página, clican-
do no Iniciador de Caixa de Diálogo Parágrafo e,
em seguida, na guia Quebras de Linha e de Pági-
na, quais são as opções que devemos selecionar
quando é necessário:

1) Evitar quebras de página entre parágrafos?

2) Evitar quebras de página no meio de um
parágrafo?

3) Colocar, pelo menos, duas linhas de um pa-
rágrafo no topo ou na parte inferior de uma
página?

A) Controle de linhas de parágrafos, controle de li-
nhas entre parágrafos, controle de linhas no iní-
cio ou no fim.

B) Controle de linhas órfãs/viúvas, manter com o
próximo, manter linhas juntas .

C) Manter com o próximo, manter linhas juntas,
controle de linhas órfãs/viúvas.

D) Controle de linhas entre parágrafos, controle de
linhas de parágrafos, controle de linhas no início
ou no fim.

E) Controle de linhas órfãs/viúvas, manter linhas
juntas, manter com o próximo.
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Questão 17) Considere  a  planilha abaixo, cons-
truída no Microsoft Excel.

Qual a fórmula que fará a conversão de va-
lor em dólar para valor em real, que deverá ser
escrita na célula C4, de forma que seja possível
copiá-la para as demais células na coluna C (de C5
até C9) e para que haja o arredondamento do re-
sultado para dois dígitos?

A) ARRED(2;B4*$B$1).

B) =ARRED(B4/B$1;2).

C) ARREDONDAR.PARA.BAIXO(2;B4*$B$1).

D) =ARRED(B4*B$1;2).

E) =ARREDONDAR.PARA.CIMA(2;B4/B$1).

Questão 18) No Microsoft Power Point o recurso
de Animação Personalizada permite:

A) configurar a transição de um slide.

B) adicionar sons e fotografias a um slide.

C) adicionar e configurar efeitos para cada elemen-
to dentro de um slide.

D) configurar a transição entre vários slides.

E) adicionar e configurar vídeo em um slide.

ATUALIDADES

Questão 19) Como ficou conhecido o conjunto de
manifestações realizadas em 2011, com objetivo
de questionar os regimes autoritários e centrali-
zadores que ocorriam e ainda ocorrem em diver-
sos países do Oriente Médio?

A) Movimento popular pela libertação árabe.

B) Renascimento árabe.

C) Primavera árabe.

D) Libertação árabe.

E) Movimento pró-Oriente Médio.

Questão 20) Em outubro de 2011, três mulheres –
a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf; a
militante, também liberiana, Leymah Gbowee, e a
jornalista e ativista iemenita Tawakkul Karman –
foram laureadas com o:

A) Prêmio Nobel de Química.

B) Prêmio Nobel de Literatura.

C) Prêmio Nobel de Medicina.

D) Prêmio Nobel de Economia.

E) Prêmio Nobel da Paz.
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CONHECIMENT OS
ESPECÍFICOS

Questão 21) Dentre as atribuições do agente de
saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Fazer levantamento da situação do indivíduo
usando técnicas de questionamento, entrevistas,
contatos diretos e visita domiciliar.

B) Entregar medicamentos quando as famílias soli-
citarem.

C) Integrar a equipe multiprofissional, participan-
do de forma sistemática com os demais elemen-
tos, promovendo a operacionalização dos servi-
ços para assegurar o atendimento às necessida-
des da população.

D) Fazer a fiscalização sanitária das instalações co-
merciais, industriais e também residenciais.

E) Executar atividades visando à promoção, preven-
ção e recuperação da saúde da coletividade.

Questão 22) Sobre as doenças transmitidas por
insetos vetores através de picadas e relacionadas
com água, assinale a alternativa correta.

I) Malária (vírus) transmitida por mosquitos
do gênero Anopheles,

II) Febre amarela e dengue (vírus) transmiti-
das pelo mosquito Aedes aegypti.

III) Doenças do sono (causa sono mortal) que
são transmitidas pela mosca “tsetse”
(Glossina).

IV) Oncocercose (causa cegueira) transmitida
pela mosca (Simulium).

Estão corretas as afirmativas:

A) I, II e III apenas.

B) I e IV apenas.

C) III e IV apenas.

D) Todas as afirmativas.

E) Nenhuma das afirmativas.

Questão 23) São doenças de notificação compul-
sória, EXCETO:

A) cólera, febre tifoide, botulismo, tuberculose,
tularemia, hepatite B/C e malária.

B) peste, dengue, febre amarela, hantavirose, varí-
ola e doenças exantemáticas (sarampo, rubéola
etc.).

C) carbúnculo ou antraz, leptospirose, hanseníase,
leishmaniose, tétano, difteria, coqueluche, doen-
ça de Chagas, esquistossomose, sífilis congênita
e meningite.

D) hepatites virais, infecção pelo vírus da imunode-
ficiência humana – HIV, leishmaniose tegumentar
americana e leishmaniose visceral.

E) pneumonia, câncer, osteoporose, diabetes, hiper-
tensão arterial, enfisema pulmonar e asma.

Questão 24) A vacina DTP (tríplice bacteriana) é
utilizada na prevenção de quais doenças?

A) Poliomielite, tétano e sarampo.

B) Difteria, cachumba e coqueluche.

C) Sarampo, rubéola e paralisia infantil.

D) Difteria, tétano e coqueluche.

E) Tétano, febre tifoide e poliomielite.

Questão 25) Segundo o calendário de vacinas ofe-
recido pelo Ministério da Saúde do Brasil e dispo-
nível em todo território nacional, a segunda dose
da vacina contra hepatite B deverá ser aplicada:

A) no 1º mês de vida da criança.

B) entre 3 e 5 anos.

C) no 9º mês de vida da criança.

D) via oral.

E) ao completar 01 ano.
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Questão 26) Quanto aos níveis de prevenção, re-
lacione as colunas a seguir.

( 1 ) Prevenção Primordial

( 2 ) Prevenção Primária

( 3 ) Prevenção Secundária

( 4 ) Prevenção Terciária

( 5 ) Prevenção Quaternária

(     ) Conjunto de ações que visam a evitar a
iatrogenia associada às intervenções médi-
cas e aos “excessos preventivos”.

(     ) Conjunto de ações que visam a reduzir a
incapacidade, permitindo uma rápida e me-
lhor reintegração do indivíduo na sociedade,
aproveitando as capacidades remanescen-
tes. Atua como reabilitação do indivíduo.

(     ) Conjunto de ações que visam a evitar a do-
ença na população, removendo os fatores
causais, ou seja, visam a  diminuição da in-
cidência da doença. Tem por objetivo a pro-
moção de saúde e proteção específica.

(     ) Conjunto de ações que visam a identificar e
corrigir o mais  precocemente possível qual-
quer desvio da normalidade, de forma a co-
locar o indivíduo, de imediato, em situação
saudável, visando ao diagnóstico, ao trata-
mento e à limitação do dano.

(     ) Conjunto de ações,  que têm por objetivo
evitar a emergência e  o estabelecimento de
estilos de vida que aumentem o risco de
doenças, além de  promover a saúde e o
bem-estar e diminuir a probabilidade de
ocorrência de doença no futuro.

Assinale a alternativa que apresenta a se-
quência correta.

A) 3, 5, 1, 2, 4

B) 2, 3, 5, 1, 4

C) 4, 1, 2, 5, 3

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 5, 4, 2, 3, 1

Questão 27) O objetivo do Programa de Atenção à
Saúde do Adolescente é promover saúde integral,
favorecendo o processo de seu crescimento e de-
senvolvimento, buscando reduzir os desajustes
sociais, individuais e a morbimortalidade. Assina-
le a ação que NÃO corresponde a este programa.

A) Identificação de grupos de riscos.

B) Detecção precoce dos agravos à saúde.

C) Promoção de saúde.

D) Tratamento adequado e reabilitação.

E) Incentivo à gravidez.

Questão 28) De acordo com o Sistema de Informa-
ção de Saúde, as informações são importantes ins-
trumentos que contribuem para o processo de re-
flexão, avaliação e tomada de decisões na imple-
mentação das políticas e ações de saúde. Assinale
a alternativa INCORRETA.

A) SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade).

B) SIH (Sistema de Informação Hospitalar).

C) SINAN (Sistema de Informação sobre Agravos de
Notificação).

D) SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).

E) SIG (Sistema de Informação Gerencial).

Questão 29) Relacione o agente transmissor com
a doença.

( 1 ) Esquistossomose

( 2 ) Febre amarela

( 3 ) Hantavirose

( 4 ) Leptospirose

( 5 ) Doença de Chagas

( 6 ) Malária

(    ) Triatomíneos- barbeiros

(    ) Biomphalaria

(    ) Anopheles

(    ) Roedores silvestres

    (    ) Haemagogus

(    ) Roedores domésticos

Assinale a alternativa correta.

A) 2, 3, 6, 5, 1 e 4.

B) 4, 3, 1, 5, 6 e 2.

C) 5, 1, 6, 3, 2 e 4.

D) 5, 3, 2, 6, 1 e 4.

E) 5, 3, 6, 2, 1 e 4.
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Questão 30) Doença infecto-contagiosa causada
por um vírus que ataca o fígado, na qual o sangue
é o principal meio de transmissão. Os sintomas
começam a aparecer no período de 4 a 6 semanas
depois de ter sido infectado. Esta doença pode ser
transmitida através de transfusões de sangue,
compartilhamento de seringas, agulhas e relações
sexuais sem preservativo. A melhor forma de pre-
venção desta doença é através da vacina.

A) Meningite

B) Sarampo

C) Rubéola

D) HIV

E) Hepatite B

Questão 31) Quando nos referimos a uma área de
extensão territorial, onde é possível afirmar que a
população tem condições de vida homogênea de
risco, estamos nos referindo a:

A) bairro.

B) distritalização.

C) setor central.

D) microárea de risco.

E) perfil da população.

Questão 32) A Lei nº 10.741, de 01 de outubro de
2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso. No art. 1º
é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regu-
lar os direitos 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 33) O conceito de Vigilância em Saúde
inclui os itens abaixo, EXCETO:

A) a vigilância e controle das doenças transmissí-
veis.

B) a vigilância das doenças e agravos não transmis-
síveis.

C) a vigilância da situação de saúde e a vigilância
ambiental em saúde.

D) a vigilância do idoso.

E) a vigilância da saúde do trabalhador e a vigilân-
cia sanitária.

Questão 34) A ética está presente em todas as so-
ciedades. A palavra ética provém do grego ethikos
“caráter”. Em relação à ética profissional, é corre-
to afirmar que:

A) A ética é inerente à vida humana. Sua importân-
cia é bastante evidenciada na vida profissional,
porque todo profissional tem responsabilidades
individuais e responsabilidades sociais que afe-
tam muitas pessoas.

B) A ética profissional estuda o relacionamento en-
tre os profissionais e enfatiza a garantia das van-
tagens da classe, baseada em princípios do bem
estar individual.

C) A ética profissional refere-se apenas à pessoa no
exercício da profissão e estabelece normas que
regulamentam sua conduta, independentemen-
te de seu relacionamento com o público.

D) Na prática profissional, o fazer e o agir referem-
se à competência, à eficiência e à conduta do pro-
fissional separadamente do conjunto de atitudes
que deve assumir no desempenho de sua profis-
são e da ética.

E) Toda capacitação científica ou técnica pode se dar,
independentemente, dos princípios essenciais da
ética, visto que esta baseia-se em uma filosofia
de valores compatíveis com a natureza e o fim
de todo ser humano.

Questão 35) A água pode apresentar riscos à saú-
de humana, o que torna necessário alguns cuida-
dos para que esses riscos sejam reduzidos. A res-
peito desse assunto, é correto afirmar que:

A) a água contaminada é uma possível causa de do-
enças como enterite, diarreia, cólera, pneumo-
nia e tuberculose.

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

C) o cloro é pouco utilizado na desinfecção da água,
pois mesmo em pequenas concentrações, é noci-
vo ao homem.

D) no meio rural, todas as águas de esgoto domés-
tico (inclusive de banheiros) devem ser aprovei-
tadas para a irrigação de hortaliças, evitando-se
assim, o desperdício.

E) entre as medidas de controle de doenças trans-
missíveis, como a diarreia e coqueluche, inclu-
em-se a oferta de água de boa qualidade em quan-
tidade suficiente.
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Questão 36) Uma das atividades do Agente Comu-
nitário de Saúde é o cadastramento das famílias,
que se resume a registrar todas as informações a
respeito da comunidade. Essas informações são
fundamentais para fazer o:

A) relatório anual da comunidade.

B) diagnóstico da comunidade.

C) senso comunitário.

D) mapa geográfico da área onde reside a família.

E) plano de marcação de consultas.

Questão 37) “A ética é daquelas coisas que todo
mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de
explicar, quando alguém pergunta”.

(VALLS, Álvaro L.M. O que é ética. 7a edição.
Ed.Brasiliense, 1993, p.7)

Segundo o Dicionário Aurélio Buarque de
Holanda, ÉTICA é “o estudo dos juízos de aprecia-
ção que se referem à conduta humana suscetível
de qualificação do ponto de vista do bem e do mal,
seja relativamente à determinada sociedade, seja
de modo absoluto”. Alguns diferenciam ética e
moral de vários modos. Identifique a alternativa
ERRADA.

A) Ética é princípio, moral são aspectos de condu-
tas específicas.

B) Ética é permanente, moral é temporal.

C) Ética é universal, moral é cultural.

D) Ética é regra, moral é conduta da regra.

E) Ética é teoria, moral não tem prática.

Questão 38) Em relação às atividades de educação
sanitária e ambiental, o agente comunitário de
saúde deve orientar quanto a(o):

A) reciclagem do lixo.

B) esquema de vacinação.

C) acompanhamento da gestante.

D) investigação das doenças infecciosas.

E) uso de preservativo para os adolescentes.

Questão 39) O conjunto de ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, que abrange a pro-
moção e proteção da saúde, a prevenção de agra-
vos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a
manutenção da saúde é a:

A) automedicação.

B) vacinação.

C) hospitalização.

D) tratamento médico.

E) atenção básica à saúde.

Questão 40) A Lei do Planejamento Familiar nº
9.263, de 12 de janeiro de 1996, em seu artigo 2º,
conceitua planejamento familiar como sendo:

A) um conjunto de ações de regulação da fecundi-
dade pelo homem.

B) um conjunto de ações de regulação da fecundi-
dade que garanta direitos iguais de constituição,
limitação do número de filhos unicamente pela
mulher.

C) um conjunto de ações de regulação da fecundi-
dade que garanta direitos à mulher de aumento
da prole, com distribuição de contraceptivos pe-
los serviços de saúde.

D) um conjunto de ações de regulação da fecundi-
dade que garanta direitos somente à mulher, uma
vez que saúde é direito do Estado e dever de to-
dos.

E) um conjunto de ações de regulação da fecundi-
dade que garanta direitos iguais de constituição,
limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo
homem ou pelo casal.




