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PROVA OBJETIVA: 10 de junho de 2012 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
CARGO: AGENTE  

COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de 
Matemática e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 
(quatro) horas, tendo seu início às 9:00h e término às 12:00h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Parauapebas, o candidato 
que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos nos Editais nº 001 e 002/2012-PMP.  

 
 

Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
COM BASE NA LEITURA DO TEXTO “MANIAS DE CÃO”, ASSINALE A ALTERNATIVA  

QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 10. 
 

Manias de cão 
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Minha vira-lata Bianca cumpre religiosamente um ritual ao perceber 
que me preparo para sair de casa. Quando detecta o momento, assume o ar 
de caçadora e fica à espera da troca de calçados. Abocanha o sapato 
descartado e o leva para o sofá, onde vai refestelar-se, aguardando minha 
volta. E enfia o focinho naquela lembrança envolta no cheiro do dono. 

Imagino que Bianca encontrou sua maneira idiossincrática de resolver 
a síndrome da separação, quando cães sofrem devido à partida de seus 
tutores. Nas vezes em que saio com minha filha, a vira-lata faz questão de 
alinhar calçados de nós dois no sofá, usando-os como almofadas 
improvisadas. 

Bianca ganhou há pouco tempo um “irmão”. Boris é um dogue alemão 
de escassos dez meses e fartos 50 e poucos quilos. Já fica em pé ao apoiar 
suas patas sobre meus ombros, um pouco abaixo da minha altura de 1,84 
metro. Combina a robusteza da raça com doses maciças de meiguice e de 
falta de jeito, agravada pela cauda em forma de chicote emborrachado. 

Trouxe o pequeno gigante para meu apartamento quando ele contava 
poucos meses de vida. O plano era acostumá-lo a alguns integrantes da 
matilha, que compartilham comigo a rotina mais urbana, e depois deixá-lo, 
em definitivo, no sítio, ao lado de meus outros cães. Cometi, nessa 
estratégia, um erro crasso. 

Habituei-me a assistir televisão apoiado no corpanzil do dogue 
alemão. Ele também gosta de se ajeitar ao meu lado, enquanto, 
desesperada, Bianca procura uma brecha para aninhar-se junto ao dono. 

O erro foi permitir ao gigante de São Roque, onde fica o sítio, acesso 
ao sofá. Começarei, em breve, um esforço de adestramento e educação 
canina para ensiná-lo que o chão é superfície mais indicada ao vigor físico de 
um dogue alemão. 

Enquanto fraquejo na disciplina, Boris desenvolve sua idiossincrasia 
de sofá. Alimenta a mania de pegar uma almofada com a boca e soltá-la 
sobre o encosto para braços. Assim, ajeita a cabeçorra sobre flocos de 
espuma ensacados, em vez de lidar com a aspereza do couro sintético. E, 
quando está frio, o amigo usa a boca para organizar, com as mantas que 
cobrem o assento, um local confortável e aconchegante. 

São clássicas as histórias das manias gastronômicas de nossos pets. 
Oksana, minha matriarca samoieda, adorava ficar embaixo da ameixeira do 
quintal, à espera da queda das frutas, para comê-las. Parecia uma 
experiência newtoniana.  

Já ouvi histórias hilárias, e outras nem tanto, sobre manias de cães. 
Conheci um vira-lata que gostava de se embebedar com água do vaso 
sanitário. Empolgava-se ao cultivar atos escatológicos, e "dava de ombros" 
ao refresco oferecido no pote. 

Além de manias eventuais, testemunhamos a compulsão, como correr 
atrás da cauda ou lamber excessivamente uma parte do corpo. Nesses 
casos, é fundamental recorrer a veterinários e especialistas em 
comportamento animal. E alguns cães, à la vida de seus donos, já são 
encaminhados para o universo dos medicamentos antidepressivos. 

JAIME SPITZCOVSKY  
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/42792-manias-de-cao.shtml>. 

 Acesso em: 14 maio 2012. 
Vocabulário: 
Samoieda: raça, desenvolvida na Sibéria, de cães de densa pelagem branca ou creme, 
usados especialmente em tração de trenós ou no pastoreio de renas. 
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01 “Manias de cão” é um texto essencialmente  
(A) injuntivo. 
(B) narrativo. 
(C) informativo. 
(D) argumentativo. 
 
02 Em seu texto, Jaime Spitzcovsky focaliza  
(A) compulsões animais.  
(B) hábitos caninos incomuns.  
(C) truques para disciplinar cães. 
(D) hábitos alimentares dos cães. 

 
03 O enunciado em que fica evidente que o autor tem vários animais é  
(A) “Minha vira-lata Bianca cumpre religiosamente um ritual” (linha 1). 
(B) “quando cães sofrem devido à partida de seus tutores” (linhas 7-8).  
(C) “acostumá-lo a alguns integrantes da matilha, que compartilham comigo a rotina mais urbana” 

(linhas 17-18).  
(D) “Trouxe o pequeno gigante para meu apartamento quando ele contava poucos meses de vida” 

(linhas 16-17). 
 
04 Com seus animais, Jaime Spitzcovsky é 
(A) rigoroso. 
(B) metódico. 
(C) disciplinador. 
(D) condescendente. 
 
05 De acordo com as ideias desenvolvidas pelo autor, é falso afirmar que 
(A) alguns animais desenvolvem manias em relação ao próprio corpo. 
(B) cães podem ter problemas antes considerados próprios dos humanos. 
(C) os cães, com o passar do tempo, ficam imunes à síndrome da separação. 
(D) são frequentes as histórias relativas a estranhos costumes alimentares dos cães.  
 
06 O enunciado em que não há referência ao porte de Boris é  
(A) “O erro foi permitir ao gigante de São Roque” (linha 24). 
(B) “ajeita a cabeçorra sobre flocos de espuma” (linhas 30-31). 
(C) “assistir televisão apoiado no corpanzil do dogue” (linha 21). 
(D) “doses maciças de meiguice e de falta de jeito” (linhas 14-15). 

 
07 É correto afirmar que  
(A) “onde” remete a “sofá”, em “onde fica o sítio” (linha 24). 
(B) “os” refere-se a “calçados”, em “usando-os como almofadas improvisadas” (linhas 9-10). 
(C) “lembrança” remete a “vira-lata”, em “naquela lembrança envolta no cheiro do dono” (linha 5).  
(D) “flocos de espuma ensacados” refere-se a “encosto”, em “Assim, ajeita a cabeçorra sobre flocos de 

espuma ensacados” (linhas 30-31). 
 

08 Em “Boris é um dogue alemão de escassos dez meses e fartos 50 e poucos quilos” (linhas 10-11), 
ocorre uma 
(A) silepse. 
(B) antítese. 
(C) metonímia. 
(D) prosopopeia. 

 
09 Quanto às noções de sintaxe, é verdadeiro afirmar que 
(A) “ao sofá” (linha 25) é objeto indireto. 
(B) “em breve” (linha 25) é adjunto adverbial. 
(C) “minha matriarca samoieda” (linha 35) é vocativo. 
(D) “um erro crasso” (linhas 19-20) é adjunto adnominal. 
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10 No que concerne às classes de palavras, é correto afirmar que 
(A) “o” é um pronome demonstrativo, em “e o leva para o sofá” (linha 4). 
(B) a preposição “para” indica tempo, em “para ensiná-lo” (linha 26). 
(C) o verbo está na voz passiva, em “aguardando minha volta” (linhas 4-5). 
(D) o “que” é pronome relativo, em “um vira-lata que gostava de se embebedar” (linha 39).  
 
 

MATEMÁTICA 
 

UTILIZE A INFORMAÇÃO ABAIXO PARA AS PRÓXIMAS QUATRO QUESTÕES. 
Um Agente Comunitário de Saúde (ACS) visitou 36 famílias em 3 dias. No primeiro dia ele visitou a 
terça parte, no segundo dia, 75% das restantes e no último dia as demais famílias. 
 
11 Quantas famílias ficaram para ser visitadas no último dia? 
(A) 18. 
(B) 16. 
(C) 12. 
(D) 6. 
 
12 O percentual 75% equivale a que fração? 
(A) 7/5. 
(B) 3/4. 
(C) 4/5. 
(D) 5/7. 
 
13 Se em 30 dias fosse mantida a mesma proporcionalidade de visitas dos três primeiros dias, quantas 
famílias seriam visitadas? 
(A) 370. 
(B) 360. 
(C) 350. 
(D) 340. 
 
14 A respeito da quantidade de visitas nos três dias, é correto afirmar que no 
(A) segundo dia, ele visitou a metade das famílias. 
(B) primeiro dia, ele visitou mais da metade das famílias. 
(C) terceiro dia, ele realizou mais visitas. 
(D) primeiro dia, ele visitou a mesma quantidade de famílias do terceiro dia. 
 
15 O Ministério da Saúde recomenda que um Agente Comunitário de Saúde atenda, no máximo, a 750 
pessoas. Para chegar a esse máximo, um ACS deverá dobrar a quantidade de pessoas que hoje 
atende e acrescentar mais 40. Quantas pessoas são atendidas hoje por esse ACS? 
(A) 335. 
(B) 345. 
(C) 355. 
(D) 365. 
 
16 A quantidade de pessoas atendidas por dois Agentes Comunitários de Saúde é igual a 1200 e um 
deles atende 80 pessoas a menos que o outro. Quantas pessoas são atendidas pelo que mais atende? 
(A) 640. 
(B) 620. 
(C) 580. 
(D) 560. 
 
17 Em um bairro, 17,5% dos moradores contraíram dengue, e, desses, 20% contraíram mais de uma 
vez. Qual o percentual de moradores desse bairro que, mais de uma vez, contraíram dengue?  
(A) 37,5%. 
(B) 3,75%. 
(C) 3,5%. 
(D) 30%. 
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UTILIZE A INFORMAÇÃO ABAIXO PARA AS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES. 

A Secretaria de Saúde recebeu medicamentos em caixas que mediam 50cm de largura por 50cm de 
comprimento e 50cm de altura, as quais foram armazenadas umas ao lado das outras (não era 
permitido colocar uma em cima da outra), sem espaços entre elas, ocupando uma área retangular com 
10 caixas no comprimento e 20 caixas na largura. 
 
18 O perímetro da área retangular era igual a 
(A) 25m. 
(B) 30m. 
(C) 35m. 
(D) 40m. 
 
19 O área retangular media 
(A) 35m2. 
(B) 40m2. 
(C) 55m2. 
(D) 50m2. 
 
20 Três Agentes Comunitários de Saúde atendem a 6 bairros da seguinte forma: o que atende apenas 
a um bairro também atende ao maior número de pessoas, o que atende a dois bairros não é o que 
menos pessoas atende. O que atende a três bairros, atende 
(A) menos pessoas. 
(B) a mesma quantidade de pessoas que os outros. 
(C) mais pessoas entre os três. 
(D) mais pessoas que o que atende dois bairros. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 Uma senhora, 46 anos, apresentando náuseas, dores no estômago e febre procurou a urgência de 
uma unidade de saúde do bairro; contudo, não havia médico para o atendimento e só após percorrer  
duas outras unidades foi atendida pelo médico de plantão que prescreveu imediatamente medicação 
para a dor e febre em forma de injeção para que o efeito fosse mais rápido. Mas como tais 
medicamentos estavam em falta naquela unidade, o médico resolveu prescrever os mesmos 
medicamentos em forma de comprimido para que a paciente tomasse em casa. Nessa situação, não foi 
atendido o princípio do SUS referente ao(à)  
(A) direito à saúde. 
(B) acessibilidade do serviço de saúde. 
(C) integralidade de assistência. 
(D) equidade na prestação do serviço de saúde. 
 
22 O ACS (Agente Comunitário de Saúde), em visita domiciliar a uma criança de 2 meses de idade, 
indagou a mãe sobre a alimentação do bebê, ao que a mãe informou que a menor somente mamava no 
peito e que, além disso, recebia 2 gotas de vitamina A e D e 1 gota de complexo B diariamente, por 
indicação médica. Nesse caso, o aleitamento materno pode ser classificado como 
(A) aleitamento materno exclusivo. 
(B) aleitamento materno. 
(C) aleitamento materno complementado. 
(D) aleitamento materno predominante. 
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23 O leite materno apresenta diversas vantagens para o crescimento e desenvolvimento da criança, por 
isso deve ser incentivado por todos os profissionais de saúde durante o pré-natal, no parto e pós-parto e 
no acompanhamento da criança, visando melhor qualidade de vida. Com relação ao número de 
mamadas por dia, é correto afirmar que 
(A) quando um bebê mama frequentemente e, mesmo assim, mostra sinais de fome, pode-se interpretar 

que o leite materno é fraco. 
(B) geralmente uma criança em aleitamento materno predominante mama de oito a doze vezes por dia. 
(C) a criança deve ser amamentada sem restrições de horários e nem de tempo para as mamadas. 
(D) desde o nascimento da criança, a mãe deve estipular os horários das mamadas para que a mesma 

seja disciplinada com a dieta. 
 
24 Um idoso, 64 anos de idade, residente em um asilo, compareceu à Campanha Nacional de 
Vacinação do Idoso acompanhado de sua filha. O profissional de saúde analisou sua carteira de 
vacinação e logo realizou a vacina da influenza; além disso, observou que as demais vacinas estavam 
em dia, com exceção da vacina pneumocócica 23 – valente, pois não havia registro na carteira de 
vacinação e porque a filha confirmou que o mesmo nunca havia recebido a vacina. Neste caso, e com 
relação a essa vacina, a conduta correta seria 
(A) administrar uma dose e agendar um reforço dez anos após a dose inicial.  
(B) administrar uma dose e agendar mais duas doses para trinta e sessenta dias após a dose inicial. 
(C) não administrar nenhuma dose, haja vista que é indicada somente para idosos após os 65 anos de 

idade. 
(D) administrar uma dose e agendar um reforço cinco anos após a dose inicial. 

 
25 A tuberculose é uma doença com alta prevalência no Brasil, por isso medidas como a identificação 
precoce dos doentes com tuberculose pulmonar e tratamento imediato e correto constituem estratégias 
importantes para o controle da doença. Com relação a isso, considera-se um sintomático respiratório e, 
portanto, suspeita de tuberculose pulmonar a pessoa que apresenta tosse 
(A) seca e febre baixa e vespertina por mais de quinze dias. 
(B) por tempo igual ou superior a três semanas. 
(C) seca e perda de 10% do peso corporal no espaço de um mês. 
(D) com secreção espessa por mais de cinco semanas. 
 
26 O acompanhamento da criança é uma das etapas fundamentais e prioritárias nas áreas de atuação 
do ACS. Esse profissional desenvolve ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção da 
saúde a partir do conhecimento e vínculo com a comunidade durante a visita domiciliar. Uma das ações 
de prevenção de doenças em crianças é 
(A) pesá-la mensalmente. 
(B) orientar a mãe quanto ao autoexame das mamas. 
(C) encaminhar a criança para UBS em caso de diarreia. 
(D) realizar busca ativa de crianças faltosas às vacinas e consultas. 
 
27 O programa nacional de triagem neonatal (referente ao recém-nascido) foi criado em 2001 pelo 
Ministério da Saúde com o objetivo de diagnosticar diversas doenças precocemente. Com base nesse 
programa, o ACS deve orientar a mãe corretamente quanto ao período de realização do teste do 
pezinho no bebê, que deve ocorrer no período entre o 
(A) 2º e o 5º dia de vida. 
(B) 3º e o 7º dia de vida. 
(C) 3º e o 5º dia de vida. 
(D) 2º e o 6º dia de vida. 
 
28 Dentre as diversas atividades do ACS voltadas para a saúde do adulto estão as orientações quanto 
a hábitos e alimentação saudáveis. Diante da evidência de problemas nutricionais, esse profissional 
deve realizar qualquer uma das ações abaixo, EXCETO:  
(A) identificar estratégias para a melhoria do estado nutricional na comunidade e na família. 
(B) orientar a comunidade para que procure a UBS nos casos em que há necessidade de orientação 

nutricional. 
(C) identificar os casos de desnutrição e orientar o aumento da ingesta de líquido para recuperação 

nutricional. 
(D) estimular a participação comunitária em ações que visem à melhoria dos hábitos alimentares. 
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29 A participação intensa das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas proporcionou a 
elaboração do estatuto do idoso, o qual ampliou a resposta do estado e da sociedade às necessidades 
das pessoas em idade senil. Este documento abrange desde direitos fundamentais até o 
estabelecimento de penas para crimes mais comuns cometidos contra os idosos. Nesse contexto 
quanto ao capítulo que trata da profissionalização e do trabalho, é correto afirmar que 
(A) a admissão do idoso para o trabalho remunerado em instituições privadas deve ser limitada à idade 

máxima de 60 anos, e nas instituições públicas, 62 anos. 
(B) o poder público deve estimular as empresas públicas para a admissão de idosos como prestadores 

de serviço sem vínculo empregatício. 
(C) deve haver, por parte do poder público, preparação dos trabalhadores para a aposentadoria com 

antecedência mínima de três anos.  
(D) o poder público deve criar e estimular programas de profissionalização especializada para idosos 

em atividades regulares e remuneradas.  
 
30 A equipe de saúde deve prestar ao idoso atenção humanizada, seja na unidade básica de saúde 
seja em seu domicílio. A caderneta de saúde é um documento que deve ser preenchido corretamente 
para permitir o acompanhamento dos profissionais e identificar idosos em risco de fragilização. Nesse 
contexto, ao visitar uma família onde há pessoas idosas, o ACS deve verificar o(a) 
(A) presença do cuidador na família. 
(B) renda mensal.  
(C) número de filhos. 
(D) tipo de atividade profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 




