
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

 

*  ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE  

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de SAÚDE PÚBLICA 
- 10 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura  no Cartão de Respostas é  obriga tória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/01/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ de 28/09/2012. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 1 3 DE JANEIRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE:  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  






 

 

 

  

PARTE I - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
 
01 - É importante que o profissional conheça as leis que 
regem a sua atuação. De acordo com a Lei 11.350/06 são 
consideradas atividades do agente comunitário de saúde 
em sua área de atuação, exceto:  

A) A proteção contra a participação da comunidade 
nas políticas públicas voltadas para a área da 
saúde 

B) A utilização de instrumentos para diagnóstico 
demográfico e sócio-cultural da comunidade 

C) A promoção de ações de educação para a saúde 
individual e coletiva 

D) O registro, para fins exclusivos de controle e 
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde 

E) A realização de visitas domiciliares periódicas 
para monitoramento de situações de risco à 
família 

 
02 - O agente comunitário de saúde é responsável pelo 
preenchimento de várias fichas referentes à situação de 
saúde da população. Assinale corretamente a alternativa 
que corresponde às fichas que devem ser preenchidas com 
os dados referentes às suas atividades diárias e 
acompanhamento das crianças, respectivamente: 

A) Ficha B e Ficha D 
B) Ficha D e Ficha C 
C) Ficha C e Ficha D 
D) Ficha A e Ficha D 
E) Ficha B e Ficha A 

 
03 - O reconhecimento do território é fundamental no 
processo de trabalho do agente comunitário de saúde. 
Dessa forma assinale a alternativa que não se refere a um 
dos dados referentes às condições sociais da população, 
que fazem parte da Ficha A? 

A) Tipo de casa 
B) Destino do lixo 
C) Destino das fezes e urina 
D) Abastecimento de água 
E) Menores de 2 anos que tiveram diarreia 

 
04 - Quando pergunta se um usuário “toma 
hipoglicemiante”, o Agente Comunitário de Saúde deverá 
anotar a resposta em qual ficha? 

A) C 
B) D 
C) A 
D) B – Dia 
E) B- Ha 

 
05 - São atividades realizadas dentro da Estratégia de 
Saúde da Família, exceto? 

A) Vacinação 
B) Cirurgias  
C) Pré-natal 
D) Curativos  
E) Exame de Papanicolau 

 
 
 
 

06 - Qual das seguintes doenças não é transmissível 
através do ar? 

A) Malária 
B) Tuberculose 
C) Poliomielite  
D) Hanseníase 
E) Meningite  

 
07 - O trabalho do agente comunitário de saúde deve ser 
também direcionado para a educação em saúde, visando 
contribuir com a população nos ensinamentos necessários 
ao seu bem estar, sendo fundamental, a orientação sobre 
medicamentos básicos. Baseado nisso, os medicamentos 
Glibenclamida e Hidroclorotiazida são usados para quais 
doenças, respectivamente? 

A) Hipertensão e diabetes 
B) Diabetes e dor abdominal 
C) Inflamação e dor abdominal 
D) Diabetes e hipertensão 
E) Diabetes e dor abdominal 

 
08 - São problemas que podem ocorrer durante a gestação, 
exceto:  

A) Diabetes gestacional 
B) Mola hidatiforme 
C) Gravidez lúpica 
D) Gravidez ectópica 
E) Eclampsia  

 
09 - Considere a seguinte situação: “um homem hipertenso 
de 43 anos, está em casa, não possui anti-hipertensivos e 
apresenta uma Pressão Arterial de 130x110 mmHg”. De 
acordo com esses dados assinale a resposta correta? 

A) O homem está com a pressão sistólica alta e 
necessita de atendimento médico 

B) O homem está com a pressão arterial normal e 
precisa de atendimento médico 

C) O homem está com a pressão arterial sistólica 
normal e não necessita de atendimento médico 

D) O homem está com a pressão arterial sistólica alta 
e precisa comprar um anti-hipertensivo urgente 

E) O homem está com a pressão arterial diastólica 
alta e necessita de atendimento médico 

 
10 - São orientações fundamentais sobre o exame de 
prevenção do câncer de colo de útero, exceto: 

A) Todos devem realizar uma vez ao ano 
B) Todas as mulheres devem realizar a cada 5 anos 
C) Todas as crianças até 5 anos devem realizar 

anualmente 
D) Todos devem realizar desde o nascimento  
E) Todas as mulheres devem realizar uma vez ao ano 

 
11 - De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da 
Criança, qual das seguintes vacinas deve ser administrada 
aos 3 e aos 5 meses de idade? 

A) Hepatite B 
B) Pólio 
C) BCG 
D) Meningocócica C 
E) Tríplice Viral 

 






 

 

 

  

12 - De acordo com o Calendário de Vacinação da 
Criança, do Ministério da Saúde, qual a vacina que deve 
ser administrada a 1ª dose ao nascer, a 2ª dose após 30 dias 
e a 3ª dose aos 6 meses de idade? 

A) Hepatite B 
B) Pólio 
C) BCG 
D) Tríplice viral 
E) Tríplice bacteriana 

 
13 - São os agentes causadores da Hanseníase e da 
Tuberculose, respectivamente: 

A) Mycobacterium intracellulare e Mycobacterium 
tuberculosis 

B) Mycobacterium leprae e Mycobacterium avium 
C) Mycobacterium leprae e Mycobacterium 

tuberculosis 
D) Mycobacterium intracellulare e Mycobacterium 

abscessus 
E) Mycobacterium avium e Mycobacterium 

tuberculosis 
 

14 - O conhecimento dos Indicadores de Saúde é 
fundamental para a tomada de decisões. Assinale a 
alternativa que se relaciona a dois indicadores de 
morbidade? 

A) Taxa de mortalidade infantil e Taxa de incidência 
de dengue  

B) Proporção de nascidos vivos por idade materna e 
Proporção de partos cesáreos  

C) Cobertura do setor de saúde suplementar e Taxa 
de mortalidade infantil 

D) Taxa de incidência de dengue e Taxa de 
crescimento da população 

E) Incidência de coqueluche e Taxa de incidência de 
neoplasias malignas 

 
15 - Em qual Sistema de Informação atualmente são 
armazenados os dados coletados pelos agentes 
comunitários de saúde? 

A) Sistema de Informação do Agente Comunitário de 
Saúde – SIPACS 

B) Sistema de Informações Ambulatoriais – SAI-
SUS 

C) Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB 
D) Sistema de Informações Hospitalares – SIH-SUS 
E) Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

– SINAN 
 
16 - É importante que o agente Comunitário de Saúde 
esteja preparado para prestar informações à população 
referente ao Sistema de Informação de Mortalidade. Dessa 
forma, em quantas vias deverá ser preenchida uma 
declaração de óbito? 

A) Três vias 
B) Uma via 
C) Duas vias 
D) Quatro vias 
E) Cinco vias 

 
 
 
 

17 - Em relação às orientações à gestante, qual o número 
mínimo de consultas de pré-natal que a mesma deverá 
realizar de acordo com o que é preconizado pelo 
Ministério da Saúde? 

A) Quatro consultas 
B) Duas consultas 
C) Uma consulta 
D) Seis consultas 
E) Oito consultas 

 
18 - Qual dos exames não faz parte daqueles que são 
solicitados de rotina durante o pré-natal? 

A) Hemograma 
B) VDRL 
C) Baciloscopia   
D) Sumário de Urina 
E) Glicemia 

 
19 - Qual das orientações não é necessária para pessoas 
que possuem abastecimento de água através da rede geral? 

A) Ferver bem os alimentos 
B) Só ingerir água fervida 
C) Lavar as frutas e verduras e deixar imersas em 

hipoclorito por 30 minutos 
D) Evitar desperdício de água 
E) Lavar a caixa d’água periodicamente 

 
20 - Assinale a alternativa errada em relação à Dengue: 

A) Não se transmite de pessoa para pessoa 
B) É causada por vírus 
C) O vetor é o Aedes aegypti  
D) Controle do mosquito é a principal medida de 

prevenção  
E) Não há vacina contra a dengue 

 






 

 

 

  

PARTE II – SAÚDE PÚBLICA  
 
21 - Em relação à Lei 8.080/90 assinale a alternativa correta: 

A) É conhecida como a Lei de Criação dos Conselhos de 
Saúde e dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

B) É conhecida como Lei Orgânica da Saúde e dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. 

C) É conhecida como Lei da Atenção Básica da Saúde e 
dispõe sobre os aspectos referentes à implantação dos 
postos de saúde em municípios de até 100 mil 
habitantes e dá outras providências. 

D) É conhecida como Lei Cidadã e trata dos direitos da 
população em relação ao atendimento de saúde no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras 
providências 

E) Trata dos direitos e deveres dos usuários em relação 
ao atendimento das equipes de saúde da família e dá 
outras providências.  

 
22 - No Brasil há uma legislação específica na área de saúde 
que prevê o financiamento das ações e serviços e trata das 
conferências e Conselhos de Saúde. Qual é a Lei que trata dessa 
matéria? 

A) 8.142/90 
B) 7.498/86 
C) 10. 402/00 
D) 8.145/86 
E) 7.498/86  

 
23 - Qual das seguintes atividades não é realizada na atenção 
primária? 

A) Aferição de sinais vitais 
B) Realização de consultas 
C) Realização de curativos em pé diabético 
D) Pós-operatório imediato 
E) Vacinação contra rotavírus humano 

 
24 - Em relação ao tratamento de hanseníase assinale a 
alternativa correta: 

A) É parcialmente gratuito e distribuído em farmácias 
populares 

B) É um tratamento caro e só é distribuído em hospitais 
de alta complexidade 

C) Só pode ser realizado na rede privada de saúde 
D) Não é realizado no Brasil 
E) É totalmente gratuito e distribuído nos postos de saúde 

 
25 - Quantas são as consultas de pré-natal preconizadas pelo 
Ministério da Saúde e quais os profissionais autorizados e 
capacitados para realizá-las, respectivamente? 

A) 7 consultas – médicos 
B) 7 consultas – enfermeiros 
C) 6 consultas - médicos e enfermeiros 
D) 6 consultas – médicos, enfermeiros e técnicos em 

enfermagem 
E) 4 consultas – técnicos em enfermagem 

 

26 - Tuberculose, hanseníase, botulismo e violência 
doméstica são agravos que fazem parte de qual sistema: 

A) Sistema Regional de Saúde 
B) Sistema Nacional de Agravos de Notificação 
C) Sistema do Conselho Nacional de Saúde 
D) Sistema Nacional de Pré-Natal e Parto 

Humanizado 
E) Sistema de Notificação de Agravos Eventuais 

 
27 - Qual das seguintes medidas não pode ser considerada 
de controle da tuberculose? 

A) Controle de comunicantes 
B) Realização de tratamento em comunicantes 

saudáveis 
C) Tratamento de pacientes 
D) Realização de campanhas educativas 
E) Prevenção do abandono ao tratamento 

 
28 - O Programa de Saúde “Melhor em Casa” atende a 
qual tipo de usuário? 

A) Gestantes 
B) Crianças 
C) Pacientes psiquiátricos 
D) Idosos 
E) Pacientes com déficit neurológico 

 
29 - Quais os profissionais especificamente responsáveis 
pelo combate à Dengue? 

A) Agentes comunitários de saúde 
B) Médicos 
C) Agentes de endemias 
D) Enfermeiros 
E) Técnicos em enfermagem 

 
30 - São vacinas que fazem parte do Calendário de 
Vacinação do Adulto, exceto: 

A) Influenza 
B) Hepatite B 
C) Dupla adulto 
D) Febre amarela 
E) Tríplice viral 

 
 






 

 

 

  

PARTE III - PORTUGUÊS  
 
As questões 31 e 32 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Julgo que os homens que fazem a política externa 
do Brasil, no Itamaraty, são excessivamente pragmáticos. 
Tiveram sempre vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca 
participaram, eles próprios, em combates contra a ditadura, 
contra o colonialismo. Obviamente não têm a sensibilidade 
de muitos outros países ou diplomatas que conheço.  
(José Ramos-Horta, na Folha de São Paulo, 21/10/96) 
 
31 - Das afirmações seguintes: 
I- Através do texto é possível afirmar que uma das 
características dos homens do Itamaraty é o senso prático. 
II- O “QUE” (última linha) é uma palavra que se liga 
semanticamente aos “homens do Itamaraty”. 
III- O autor do texto gostaria que os homens do Itamaraty 
tivessem mais “vivência”. 

A) Estão corretos os itens II e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
32 - Das afirmações seguintes: 
I- É possível inferir do texto que ter vida fácil é 
característica comum a todo tipo de diplomata. 
II- O vocábulo “evidentemente” pode substituir, sem 
alteração semântica, a palavra “obviamente” no texto. 
III- A oração iniciada por “Obviamente” apresenta nítido 
valor de causa. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III 
C) Todos estão corretos. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
33 - Identifique o item em que um dos vocábulos recebeu 
acento gráfico de forma incorreta: 

A) Jacareí – médium 
B) balaústre – bênção 
C) biquíni – gambá 
D) órgão – herói 
E) Grajaú – juíz 

 
34 - Identifique o item que apresenta oração sem sujeito: 

A) Choveram reclamações contra a instituição. 
B) Vendem-se bois, vacas e bezerros. 
C) Acredita-se em marcianos. 
D) Há vagas para professores. 
E) Nada mais tenho a fazer no mundo. 

 
35 - A alternativa que completa de forma correta o período 
“Talvez __ nordestina já tivesse chegado __ conclusão de 
que a vida incomoda bastante, alma que não cabe bem no 
corpo, mesmo rala como __ sua”, respectivamente é: 

A) à – à – a 
B) a – à – a 
C) a – à – à  
D) a – a – a 
E) à – à – à  

 

36 - A pontuação está correta em todos os períodos 
seguintes, exceto em: 

A) Ele ansioso, aguardava a divulgação dos 
resultados. 

B) Paula prefere cinema e Maria, teatro. 
C) Há, contudo, uma proposta em contrário. 
D) Começando o espetáculo, todos devem fazer 

silêncio. 
E) Filha, venha lavar a louça. 

 
37 - Identificamos uma oração subordinada adverbial 
causal no item: 

A) Choveu como chove em Belém. 
B) Saiu tão atrasado que chegou tarde. 
C) O saber é um bem que não se pode destruir. 
D) A mulherice só lhe nasceria tarde porque até no 

capim vagabundo há desejo de sol. 
E) Perguntei se ele estava satisfeito. 

 
38 - Todos os vocábulos estão corretamente grafados em: 

A) nódoa – prodígio – excesivo 
B) chafaris – extensão – rouxinol 
C) privilégio – destilar – candeeiro 
D) enxotar – rapidez – presar 
E) dispesa – tenso – disciplina 

 
39 - O vocábulo “cantava” é composto, respectivamente, 
pelos seguintes elementos mórficos. 

A) radical – vogal temática – desinência nominal 
B) prefixo – radical – desinência verbal 
C) radical – desinência nominal – desinência verbal 
D) prefixo – radical – sufixo 
E) radical – vogal temática – desinência verbal 

 
40 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Aquela chuva foi necessária para a agricultura. 
B) Vossa alteza não precisa preocupar-se com seus 

amigos. 
C) “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, conta a 

Guerra de Canudos. 
D) A porta estava meio fechada. 
E) Bebida alcóolica é proibida para menores. 

 
 
 

 







