
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
Concurso Público para o Provimento do cargo de

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve  receber  do  fiscal,  além deste  caderno  contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles  constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

01.  Astrobaldo  Ferreira,  diligente   advogado florianense, 
chega  àquela  cidade  para  uma  audiência,  de  dirige  ao 
Fórum, e pergunta:
– Quem é a testemunha que vai ser ouvida hoje? 
O termo em destaque é

a) um adjetivo
b) um substantivo epiceno
c) um substantivo sobrecomum 
d) um substantivo abstrato
e) um substantivo comum de dois

02. Analise as alternativas seguintes e aponte aquela na 
qual não se observa linguagem conotativa

a) Ela se finava de pura raiva.
b) Ele estuda, como o fim de alumiar um pouco o seu 
conhecimento...
c) Neste ponto, afiamos os ouvidos...
d) Na lua nova da saudade, ela vai voltar para mim.
e) A sentença daquele juiz é dúbia, pois apresenta mais de 
um sentido.

03. Analise as alternativas seguintes e aponte aquela na 
qual não se observa exemplo de voz reflexiva

a) Levaram  o “gagau” da criança.
b) Astrobaldo acertou o alvo.
c) O alvo foi acertado por Astrobaldo.
d) Luciana penteou-se diante do namorado.
e) O jornalista leu a própria notícia.

04. Comentário feito por Astrobaldo Ferreira, ao saber que 
Malaquias,  com  um  “paredão”  de  som,  incomodava  os 
vizinhos:

 – Ora, para mim isso configura uma contravenção penal.

O termo em destaque  funciona como
a) dativo de opinião.
b) objeto indireto.
c) adjunto adnominal.
d) complemento nominal.
e) introdutor de conformidade.

Leia o texto seguinte:
A presidente Dilma exonerou o Superintendente do IBAMA 
no  Estado  do  Piauí.  O  ex-Superintendente  vinha,  por 
intermédio  da  imprensa,  tecendo  sérias  críticas  à 
Administração  anterior  daquele  Órgão  do  Governo 
Federal.  Pela  fala  do  Superintendente  exonerado,  no 
IBAMA do Piauí  se  observa CONDESCENDÊNCIA com 
irregularidades, visto que alguns servidores não são dados 
à  prática EDIFICANTE da  probidade  administrativa. 
Segundo  ele,  o  IBAMA  não  pode  ABDICAR de  suas 
atribuições constitucionais. (do blog “o.pardal”)

Os três vocábulos destacados, sem que haja modificação no 
sentido  dado  no  texto,  podem  ser  substituídos, 
respectivamente, pelos vocábulos dispostos na alternativa

a) benevolência – construtiva – exarar 
b) tolerância – construtiva – renunciar 
c) indulgente – sólida – desistir 
d) discrepância – construtiva – renunciar
e) leniência – construtiva – exonerar 

05. Assinale, nas séries abaixo, aquela em que uma palavra 
contém erro de grafia 

a) fingimento – mexerica – análise – poetisa.
b) item – feixe – baixada – quiseram.
c) felizardo – enxada – mugido – jirau – jiló 
d) pretensão – esperteza – enchurrada – pedágio.
e) agitação – enchente – hiena – fascículo.

06. Dois dos termos dispostos nas alternativas seguintes 
são acentuados por força da mesma regra gramatical. 
Indique a alternativa em que isso ocorre

a) inútil – refém
b) júri – lânguida
c) constrói – chapéu
d) têxtil – fenômeno
e) réu – pé

07. Lê-se em jornal de Teresina

Carlos  Máximo,  Superintendente  do  IBAMA  no  Piauí,  foi 
exonerado pela Ministra do Meio Ambiente. 

No texto acima, o emprego das vírgulas corre para:

a) separar aposto.
b) separar vocativo.
c) separar conjunção adversativa.
d) separar palavras da mesma espécie ou da mesma classe.
e) separar oração coordenada assintética.

08. Assinale a alternativa na qual se observa erro de flexão 
de número

a) os piscas-piscas / as batatas-doces.
b) cônsules / os látex / couves-flores
c) os louva-a-deus / as núpcias / lambaris
d) os reco-recos /gizes / os saca-rolhas
e) carateres / cidadãos/ os altos-falantes.

09.  A  situação  foi  adrede preparada  para  livrar  aquele 
sujeito da cadeia.
O termo grifado pode, sem que haja modificação na frase 
acima, ser substituído por

a) ocasionalmente
b) propositalmente






c) acidentalmente
d) largamente
e) amplamente

10.  Assinale  a  alternativa  na  qual  NÃO se observa  um 
pleonasmo ou redundância

a) o governo disse que em 2012 serão criados mais de 
dois milhões de novos empregos
b)  observa-se,  nos  pequenos  detalhes,  que  o  sujeito  é 
ensaboado.
c) Zé Maria disse que Barão de Grajaú está a uma hora de 
São João dos Patos
d) Raymundo Jamais é amigo pessoal de Pardal de Castro
e)  Houve  o  consenso  geral  para  que  a  greve  dos 
caminhoneiros de São Paulo chegasse ao fim

MATEMÁTICA

11.Uma  determinada  prefeitura  contratou  a  empreiteira 
“Ludus  Constrói”  para  prestar  um  serviço.  Ela  gasta 
R$12.000,00 para revestir uma área de 8.000 m2. No mês 
de julho de 2010 será revestida uma área de 18.000 m2 em 
uma escola municipal.  Podemos dizer que o valor gasto 
pela empreiteira com o revestimento desta área será de:

a) R$36.000,00;
b) R$23.000,00;
c) R$27.000,00;
d) R$30.000,00;
e) R$26.000,00.

12.  No regime de juros  simples,  o  montante  após  uma 
aplicação de um capital,  durante um certo tempo,  a uma 
determinada  taxa.  Por  quantos  meses  devemos  aplicar 
esse  capital,  a  uma  taxa  de  50%  a.m.,  para  que  ele 
decuplique-se de valor:

a) 20 meses;
b) 18 meses;
c) 16 meses;
d) 12 meses;
e) 10 meses;

13. Rápido, um círculo e um retângulo desenhados numa 
mesma folha de papel terão, no máximo, quantos pontos 
comuns?

a) 2;
b) 4;
c) 5;
d) 6;
e) 8.

14. Uma criança adoeceu! Ao ser consultada pelo médico da 
cidade, ele a receitou três remédios, que tomasse um de 4 
em 4 horas, outro de 6 em 6 horas e o terceiro de 8 em 8 
horas. Se no dia da consulta ela tomou os três remédios às 
10  horas  da  manhã  juntos.  Quando  essa  criança  tomará 
novamente os três remédios ao mesmo tempo?

a) Às 22 horas do mesmo dia;
b) Às 2 horas da manhã do dia seguinte;
c) Às 6 horas da manhã do dia seguinte;
d) Às 8 horas da manhã do dia seguinte;
e) Às 10 horas da manhã do dia seguinte;

15.  Na fábrica de bicicletas “Ludus Pedale” são produzidos 
num  mês  63  transportes,  entre  bicicletas  e  triciclos.  Um 
operário contou 144 rodas. Indique abaixo a alternativa que 
corresponde à diferença total entre bicicletas e triciclos:

a) 37;
b) 45;
c) 27;
d) 17;
e) 23.

CONHECIMENTOS LOCAIS

16.  É  a  lavoura  economicamente  mais  relevante  para  o 
Município de Aroazes: 

a) banana (cacho) 
b) arroz (em casca) 
c) feijão (em grãos) 
d) mandioca 
e) milho 

17.  A  origem  do  município  de  Aroazes  está  ligada  á 
existência  da  aldeia  dos  índios  Aroazes,  que  viviam  no 
território valenciano e ao processo de ocupação do sertão 
piauiense no século XVIII por alguns jesuítas que aqui se 
instalaram  em  1830  e  fundaram  uma  freguesia  e  outras 
novas fazendas na região. Essa freguesia tinha o nome de:

a) Freguesia de Nossa Senhora do Ó.
b) Freguesia de Nossa Senhora do Livramento.
c) Freguesia dos Arraiais.
d) Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. 
e) Freguesia de São Domingos.






18.  A cidade de Aroazes se localiza na mesorregião  do 
centro-norte piauiense e apresenta uma economia voltada 
para agropecuária, agricultura e produção de mel e possui 
um  clima  semi-árido  quente.  Marque  a  alternativa  que 
corresponde apenas a municípios limítrofes com Aroazes:

a)  Valença  do  Piauí,  Elesbão  Veloso,  Santa  Cruz  dos 
Milagres e Pimenteiras.
b) Brejo,  Itainopolis,  Buriti  dos  Lopes,  Santa  Cruz do 
Piauí, São Miguel do Tapuio
c) Santana do Piauí, Capitão de Campos, Dom Expedito 
Lopes, Santa Cruz do Piauí.
d) Santana  do  Piauí,   Itainopólis,   Bom Jesus,  Santa 
Cruz dos Milagres.
e) Santana do Piauí, Itainopólis,  Curimatá,Santa Cruz do 
Piauí.

19. O Município de Aroazes está cravado na microrregião 
de Valença do Piauí. Essa microrregião é formada por 14 
Municípios. Dos Municípios dessa microrregião, qual deles 
tem a maior área geográfica?

a) São Miguel do Tapuio
b) Pimenteiras
c) Santa Cruz dos Milagres
d) Valença do Piauí
e) Inhuma

20.  Rica em belezas naturais,  Aroazes é uma cidade da 
mesorregião de Valença do Piauí que dispõe de recursos 
hídricos  que  atraiu  moradores  desde  o  período  de 
povoamento. Marque a alternativa que tenha o nome do 
rio e de reserva de água do município de Aroazes 

a) Rio das Garças e Rio Preguiças.
b) Rio Balsas e Riacho Fundo.
c) Rio Sambito e Riacho Tábuas.
d) Rio Sambito e Rio Parnaíba.       
e) Rio Balsas e Riacho Grande.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21.  De  acordo  com  o  Ministério  da  Saúde  para  a 
implantação  das  Equipes  de  Saúde  da  Família  é 
necessário, no mínimo:

a) Médico, Assistente Social,  auxiliar  de enfermagem ou 
técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.
b) Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico 
de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.
c) Médico, enfermeiro, psicólogo,  auxiliar de enfermagem 
ou  técnico  de  enfermagem  e  Agentes  Comunitários  de 
Saúde.
d)  Médico,  auxiliar  de  enfermagem  ou  técnico  de 
enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.
e)  Enfermeiro,  auxiliar  de  enfermagem  ou  técnico  de 
enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.

22. As  equipes  da  Estratégia  Saúde  da  Família  devem 
realizar o cadastramento de todas as famílias, por meio de 
visita  aos  domicílios.  Um  dos  objetivos  da  realização  do 
cadastramento pelo ACS através de visitas domiciliares é:

a) Cadastrar as crianças no programa Bolsa Família
b) Evitar o uso de computador.
c) Evitar o uso de carros para transporte.
d) Vincular o indivíduo ao domicílio.
e) Fazer o ACS trabalhar mais.
 
23. O Sistema Único de Saúde - SUS foi criado:

a) Pela Lei Federal nº 8080 de 1990.
b) Pela Constituição Federal de 1988.
c) Pela Lei Federal nº 9394/1996.
d) Pela Constituição Estadual de 1989.
e) Pelo Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.

24. Das doenças abaixo, qual tem causa viral?

a) Tétano 
b) Difteria
c) Tuberculose 
d) Sarampo
e) Hanseníase

25. Não  é  uma situação  de  risco  a  ser  observada  pelo 
Agente Comunitário de Saúde.

a) Gestantes com pressão arterial controlada. 
b) Bebês que nascem com baixo peso (menos de 2500Kg).
c) Crianças desnutridas. 
d) Bebês que não são amamentados no peito.
e) Gestantes menores de 18 anos.

26. O que é vacina?

a) O produto que deixa o organismo imune à certas toxinas 
encontradas na alimentação.
b)  Um conjunto de analgésicos produzidos para combater 
dores específicas.
c)  O  produto  que  impede  a  propagação  de  moléstias 
infecciosas.
d)  O  produto  capaz  de  deixar  o  organismo  resistente  a 
determinada(s)  doença(s)  através  da  produção  de 
substâncias que não permitem que os agentes causadores 
de doenças causem doenças.
e) Uma injeção de medicamentos capazes de aliviar dores já 
identificadas.

27. Sobre as atribuições do ACS, é INCORRETO afirmar:

a) Identificar indivíduos e famílias expostas a situações de 
risco;
b) Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse 
cadastro;






c) Realizar mapeamento na área do bairro a ser adscrita 
integralmente pela SMS;
d)Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento 
mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade.
e)Orientar  as  famílias  para  utilização  adequada  dos 
serviços  de  saúde,  encaminhando-as  e  até  agendando 
consultas, exames e atendimentos, quando necessário; 

28.  Vacina  que  previne  as  doenças:  Difteria,  tétano, 
coqueluche,meningite  e  outras  infecções  causadas  pelo 
Haemophilus influenzae tipo b.

a) VOP (vacina oral contra pólio) 
b) BCG -ID
c) DTP (tríplice bacteriana)
d) SRC (tríplice viral)
e) Vacina tetravalente (DTP + Hib)

29.  O  acompanhamento  de  crianças  é  uma  etapa 
fundamental  e  prioritária  do  trabalho  do  ACS.  Entre  as 
ações  deste  profissional  na  prevenção  das  doenças  e 
promoção à saúde de crianças está:

a) O incentivo ao cumprimento do calendário vacinal
b) A busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas 
c) A busca ativa dos faltosos às aulas e educação física
d) O incentivo ao aleitamento materno
e) A prevenção de acidentes na infância

30. Um ACS do município de Aroazes identificou um caso 
suspeito  de  tuberculose  em  uma  família  visitada.  Que 
procedimento  deve ser  adotado,  corretamente,  por  esse 
agente? 

a)  Trazer  a  medicação  para  a  pessoa  e  orientá-la  a 
maneira correta de como tomá-la;
b) Encaminhar a pessoa para a unidade básica de saúde 
para fazer o diagnóstico;
c) Solicitar que os familiares separem talheres e pratos da 
pessoa para evitar o contágio;
d) Orientar a pessoa dos cuidados para não transmitir a 
doença aos outros membros da família; 
e) Orientar a pessoa para que fique em isolamento até que 
seja medicada. 

31.  Sobre a visita domiciliar, feita pelo agente comunitário 
de saúde, marque a resposta correta:

a)  É  a  atividade  mais  importante  do  seu  processo  de 
trabalho.
b) Visa principalmente ensinar as obrigações familiares em 
relação às crianças menores de idade.
c) É considerada uma etapa burocrática sem valor prático 
para as ações de vigilância em saúde.
d) É apenas a etapa de preparação ou triagem da família 
para a abordagem do médico.
e)  Não  deve  estimular  nenhum  tipo  de  vínculo  com  a 
família atendida.

32.  Analise  as  alternativas  abaixo  e  marque  aquela  que 
apresenta apenas exemplos de doenças infectocontagiosas.

a) Sífilis, sarampo, faringite, adenóide.
b) Cistite, ascite, rubéola, AIDS.
c)Hipertensão,  glaucoma,  pneumonia,  pneumonia, 
blenorragia.
d) Meningite, sarampo, catapora, 
e) AIDS. diabetes, gastrite, diarréia, miopia.

33. É uma atribuição do ACS no controle da Dengue.

a)  Atuar  junto  aos  domicílios,  informando  aos  seus 
moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, sobre o 
agente transmissor e as medidas de prevenção.
b) Vistoriar imóveis não residenciais, mesmo na ausência do 
morador  ou  responsável,  para  identificar  locais  e  destruir 
objetos  que  possam  transformar-se  em  criadouros  do 
mosquito transmissor.
c)  Encaminhar  os  casos  suspeitos  de  dengue  à  Unidade 
Básica de Saúde, desde que estejam com febre acima de 39 
ºC há mais de dois dias.
d) Executar procedimentos que envolvam o uso de larvicidas 
e biolarvicidas nos domicílios.
e)  Comunicar  à  autoridade  judicial  situações  como  casas 
fechadas e/ou recusas do morador em receber a visita.

34. Considerando-se o Sistema de Saúde Pública do Brasil, 
o trabalho do ACS insere-se na(o)

a) Atenção primária à saúde.
b) Atenção secundária à saúde.
c) Atenção terciária à saúde.
d) Sistema unificado de alta complexidade.
e) Sistema descentralizado de média complexidade.

35. A criação da Profissão de Agente Comunitário de Saúde 
e  o  exercício  desta  atividade  do  profissional  estão 
regulamentados por qual Lei? 

a) Lei nº 4.325/1973;
b) Lei nº 10.507/2002 
c) Lei nº 8080/1990; 
d) Lei nº 8.142/1990; 
e) Lei nº 3.332/1998;

36. Em qual caso o gente comunitário de saúde deve saber 
orientar a comunidade sobre  a Terapia de Reidratação Oral 
(TRO)?

a) Crianças menores de 2 anos.
b) Crianças que não foram amamentadas.
c) Crianças que se recusam a beber água.
d) Crianças com diarréia.
e) Crianças que não se alimentam bem.






37. A Ficha A utiliza as siglas: CHA, TB, MAL e HAN, para 
identificar quais doenças, respectivamente: 

a) Tuberculose, diabetes, hanseníase e chagas; 
b) Chagas, tuberculose, malária e hanseníase; 
c) Chagas, tuberculose, malária e hipertensão arterial; 
d) Chagas, tuberculose, diabetes e hanseníase. 
e) Diabetes, hipertensão arterial, chagas e tuberculose;

38. Durante a visita domiciliar em residências da zona rural 
de Aroazes, o Agente Comunitário de Saúde deve:

I. Informar as famílias sobre o Calendário de vacinação.
II.  Exigir que alguém da família consulte ao menos uma 
vez durante o mês.
III.  Exigir  que a  família  tenha  o  tempo  de  1  a  2  horas 
semanais disponíveis  para a visita domiciliar  e pesagem 
das crianças.
IV.  Orientar  as  famílias  com  relação  aos  hábitos 
alimentares.

Analise  as  proposições  acima  e  marque  a  alternativa 
CORRETA:

a) Apenas a proposição II está correta.
b) Apenas as proposições I e III estão corretas.
c) Apenas as proposições I e IV estão corretas.
d) Apenas as proposições II e IV estão corretas.
e) Todos as proposições estão corretas.

39.   É  a  orientação  feita  pelo  ACS  considerada  mais 
importante no acompanhamento de gestantes.

a) A escolha da maternidade.
b) Cuidados higiênicos com os dentes.
c) Escolha do dia e tipo de parto.
d) Comparecimento as consultas de pré natal.
e) Tipo de alimentação, que se baseia em carnes e frutas.

40.  Em uma comunidade a falta de saneamento básico, 
água, esgoto e de higiene causa:

a) Diabetes
b) Tuberculose.
c) Doenças respitarórias crônica.
d) Hipertensão arterial 
e) Verminose.

 







