
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
DATA: 24/03/2013 - PERÍODO: MANHÃ 

EDITAL Nº 001/2013 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no verso do CARTÃO-RESPOSTA utilizando 

caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. 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. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e (d); 

somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para 
cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA devidamente 

assinado e o CADERNO DE QUESTÕES. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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ERA UMA VEZ UM TIRANO 
 
 Era uma vez um reino. Ou uma república. Essa é uma das coisas que não deu para saber direito. Mas não tem muita 
importância. O importante é saber que era uma vez um país muito alegre e divertido, em que as pessoas davam muito palpite no 
jeito que queriam viver, mas também não esquentavam muito a cabeça com isso. Quem mandava era escolhido por elas – não seu se 
era presidente ou primeiro-ministro. Esse negócio de todo mundo dar palpite às vezes ficava parecendo uma bagunça completa, por 
que todo mundo todos queriam falar ao mesmo tempo, cada qual gritava mais do que o outro, às vezes até discutiam e brigavam, não 
era ___________ ficar sempre em ordem e tranquilidade. Mas no fim acabava dando certo. Era assim: quando tinha mais gente 
querendo uma coisa, era essa coisa que acabava sendo feita. E quem não estava de acordo podia chorar, resmungar, reclamar, fazer 
bico, chiar, gritar, espernear, mas no fundo sabia que não tinha mesmo muito jeito, a não ser convencer um monte de gente para 
passar para o seu lado. Era assim mesmo. Mas de vez em quando toda essa onde e bate-boca pareciam uma bagunça, lá isso 
pareciam.  
 Foi por isso que apareceu o Tirano. Ou Deposta. Ou Ditador, tem muitos nomes. Quer dizer, um homem que não perguntou 
ao pessoal se podia ser presidente ou primeiro-ministro, expulsou quem tinha sido escolhido pela maioria e desandou a dar ordens e 
mandar em todo mundo, só porque era o mais forte. NO começo, houve até quem ficasse satisfeito com ele, pensando que estava 
dando um jeito no tal bagunça e que agora as pessoas iam ter ordem para trabalhar em paz. Mas como ele não ouvia palpite dos 
outros, foi começando a fazer besteira. Primeiro, implicou com isso de cada um ter uma ideia diferente. 
 – Onde já se viu? Por isso é que fica todo mundo discutindo em vez de trabalhar. É uma perda de tempo... 
 E lá veio a ordem: 
 – A partir de hoje, só podem ter as minhas ideias! 
 É claro que teve gente que protestou: 
 – Não estou de acordo... Isso é um absurdo! 
 – Quem que esse cara pensa que é? Será que ele acha que tem o rei na barriga? 
 Nem faltou um mais __________ sugerindo: 
 – Podemos abrir a barriga dele e ver... 
 Não adiantou nada. Agora não tinha mais aquela velha bagunça. Quem não concordou, foi preso. Ou foi expulso do reino. 
Ou tratou de ir embora antes de ser expulso. Ou ficou bem quietinho, guardou suas ideias bem guardadas no canto mais fundo e 
escondido da cabeça, e saiu ______________, disfarçando, fazendo de conta que não tinha nada lá dentro. 
 

Era uma Vez um Tirano – Ana Maria Machado – pp. 6-7-8 – Salamandra – 2ª edição – 1982. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) poscível – curiozo – assuviando. 
b) posível – curiozo – assubiando. 
c) pocível – curioso – assoviando. 
d) possível – curioso – assobiando. 
 
02 - Da leitura do texto podemos afirmar que: 
a) Os representantes do povo devem ser o símbolo da confiança e da proteção. 
b) O povo era consciente apesar de não saber se vivia num reino ou numa democracia. 
c) O povo tem o representante que merece. 
d) O povo no princípio era participativo, não dava apenas palpites, exigia o seu bem-estar e seus direitos. 
 
03 - Assinale a alternativa que comprova que o Tirano governa em função de seus interesses próprios e não de seu país: 
a) Desandou a dar ordens. 
b) Expulsou quem tinha sido escolhido pela maioria. 
c) A partir de hoje, só podem ter as minhas ideias. 
d) Foi começando a fazer besteira. 
 
04 - O substantivo composto que faz o plural da mesma forma que bate-boca é: 
a) guarda-noturno. 
b) para-choque. 
c) amor-perfeito. 
d) má-criação. 
 
05 - A palavra “negócio” é acentuada pela mesma razão que: 
a) importância. 
b) república. 
c) país. 
d) também. 
 
06 - Em “Podemos abrir a barriga dele e ver...” O uso das reticências indica: 
a) inflexões de natureza emocional. 
b) que o término da frase deve ser suprida com a imaginação do leitor. 
c) uma reflexão do que se afirma. 
d) uma certa incerteza. 
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07 - “Jeito” se escreve com “j”. Também se escreve com “j” a palavra: 
a) selva___eria. 
b) ___eringonça. 
c) moa___em. 
d) gor___eta. 
 
08 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) im-por-tân-ci-a. 
b) sa-tis-fe-i-to. 
c) qui-e-ti-nho. 
d) ba-rri-ga. 
 
09 - Fabiana foi ao mercado do bairro onde mora e comprou dois pacotes de açúcar por R$ 9,50 cada, quatro pacotes de 
feijão por R$ 5,25 cada, e 900 g de carne ao preço de R$ 12,00 o kg. Ao pagar a conta, ela entregou ao operador de caixa três 
notas de R$ 20,00. É correto afirmar que: 
a) O dinheiro utilizado por Fabiana foi insuficiente para pagar as compras realizadas no mercado. 
b) Se Fabiana tivesse mais R$ 0,30 poderia ter comprado três pacotes de açúcar. 
c) O troco recebido por Fabiana foi menor que R$ 5,00. 
d) O valor pago por cada pacote de açúcar é equivalente ao valor pago pelas 900 g de carne. 
 
10 - Marcel precisa tomar três tipos de remédios diferentes. O remédio “A” ele deve tomar a cada 4 horas. O remédio “B” a 
cada 6 horas, e o remédio “C” a cada 8 horas. Suponha ele ter tomado os três remédios juntos às 7:15 horas de sábado, 
tomará os três remédios juntos novamente às: 
a) 7:15 horas de domingo. 
b) 1:15 horas de domingo. 
c) 21:15 horas de sábado. 
d) 17:15 horas de sábado. 
 
11 - Um produto que custava R$ 40,00 sofreu dois aumentos consecutivos de 10% no mês de fevereiro. Entretanto, com a 
queda no índice das vendas, o fabricante resolveu conceder dois descontos consecutivos de 10% no preço desse produto no 
mês de março. Após o segundo desconto concedido, esse produto passou a custar: 
a) R$ 38,40. 
b) R$ 38,72. 
c) R$ 38,80. 
d) R$ 39,20. 
 
12 - Lucas, Milton e Noel possuem uma sociedade e cada uma possuía uma certa quantidade em dinheiro. Em determinado 
dia, Lucas ganhou R$ 250,00 e Milton perdeu R$ 160,00 num jogo de cartas. Para que os três fiquem com R$ 140,00 a mais 
do que tinham antes de participarem desse jogo de cartas, Noel precisa ganhar: 
a) R$ 40,00.    c) R$ 10,00. 
b) R$ 50,00.    d) R$ 11,00. 
 
13 - Arthur comprou ração suficiente para tratar de seus 8 gatos por um período de 40 dias. Passados 15 dias, morreram 2 
dos gatos de Arthur. Então, o estoque de ração de Arthur suficiente para tratar dos gatos restantes por um período: 
a) inferior a 20 dias. 
b) superior a 20 dias e inferior a 25 dias. 
c) superior a 25 dias e inferior a 30 dias. 
d) superior a 30 dias. 
 
14 - Um recipiente cuja capacidade é de 0,23 m3 possui volume equivalente a: 
a) 2,3 litros. 
b) 23 litros. 
c) 230 litros. 
d) 2300 litros. 
 
15 - Carlos, David e Elton saíram juntos para comer uma porção de aipim. Carlos comeu 1/3 da porção, David comeu 1/9 e 
Elton comeu 3/7. É correto afirmar que: 
a) David comeu mais aipim que Carlos. 
b) Elton comeu menos aipim que David. 
c) Carlos comeu mais aipim que David. 
d) Os três comeram juntos, menos da metade da porção de aipim. 
 
16 - Lúcio aplicou um capital de R$ 8400,00 à taxa de juros simples por um período de 210 dias e, ao final desse período, 
retirou um montante de R$ 9282,00. A taxa de juros praticada nessa aplicação foi de: 
a) 1,5% a.m. 
b) 2% a.m. 
c) 15% a.a. 
d) 20% a.a. 
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17 - O Sistema Único de Saúde (SUS) deve se organizar de forma que garanta a oferta necessária aos indivíduos e à 
coletividade, independentemente das condições econômicas, da idade, do local de moradia e outros, com ações e serviços de 
promoção à saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. (Ministério da Saúde, 2009). 
O princípio do SUS descrito acima é: 
a) Participação da Comunidade. 
b) Universalidade. 
c) Autonomia. 
d) Integralidade. 
 
18 - O trabalho do agente comunitário de saúde é considerado uma extensão dos serviços de saúde dentro das comunidades, 
já que ele é um membro da comunidade e possui com ela um envolvimento pessoal. (Ministério da Saúde, 2009). Marque a 
resposta INCORRETA: 
a) Todas as famílias e pessoas do seu território devem ser acompanhadas por meio da visita domiciliar, na qual se desenvolvem 
ações de educação em saúde. 
b) A atuação do agente comunitário de saúde está restrita ao domicílio. 
c) O agente comunitário de saúde deve estar sempre atento ao que acontece com as famílias de seu território, identificando com elas 
os fatores socioeconômicos, culturais e ambientais que interferem na saúde. 
d) A atuação do agente comunitário de saúde deve valorizar questões culturais da comunidade, integrando o saber popular e o 
conhecimento técnico.  
 
19 - São exemplos de situações de risco, ou seja, situações nas quais as pessoas possuem maior possibilidade ou chance de 
adoecer ou até mesmo de morrer, EXCETO: 
a) Crianças que estão bem nutridas. 
b) Gestantes com diabetes e/ou pressão alta. 
c) Acamados. 
d) Pessoas em situação de violência. 
 
20 - A situação de risco pode ser agravada por obstáculos ou fatores que dificultam ou impedem as pessoas de terem acesso 
às unidades de saúde, tais como, EXCETO: 
a) Ausência de condições para acesso das pessoas com deficiência física: falta de espaço para cadeira de rodas, banheiros não 
adequados. 
b) Serviços de transporte urbano adequados e suficientes para atendimento da população. 
c) Burocratização no atendimento. 
d) Localização do serviço com barreiras geográficas ou distante da comunidade. 
 
21 - Para cuidar da saúde da população de um determinado território, a unidade de saúde deve estar organizada de um 
modo que seus trabalhadores estejam divididos em funções e assumam responsabilidades diferentes e complementares. 
(Ministério da Saúde, 2009). São ações comuns a todos os profissionais da equipe da Unidade de Saúde, EXCETO: 
a) Realizar planejamento. 
b) Realizar visita domiciliar. 
c) Escutar/acolher o usuário. 
d) Aplicar larvicidas. 
 
22 - Em relação à vacinação, o agente comunitário de saúde deve orientar para procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
as crianças que: 
a) Não tiverem o registro da aplicação de qualquer uma das vacinas na Caderneta da Criança. 
b) Apresentarem qualquer queixa após a aplicação da vacina. 
c) Compareceram no dia agendado pela UBS para a vacinação. 
d) Não tiverem a marca (cicatriz) da vacina BCG no braço direito, após seis meses da aplicação da vacina. 
 
23 - A prática de exercícios físicos regulares é muito importante para evitar doenças crônicas quando associadas a uma dieta 
adequada e a não utilização de cigarros. Entre os benefícios biológicos, psicológicos e sociais proporcionados pelo 
desempenho de atividades físicas e prática corporal, estão, EXCETO: 
a) Melhora do controle da pressão arterial. 
b) Diminuição da resistência dos músculos. 
c) Melhor controle de peso corporal. 
d) Melhora na qualidade do sono. 
 
24 - A hipertensão arterial, também chamada de pressão alta, é uma doença crônica que, se não controlada, pode ser causa 
de várias doenças, principalmente o acidente vascular cerebral (derrame) e o infarto. São atividades do agente comunitário 
de saúde em relação às pessoas com diagnóstico de hipertensão, EXCETO: 
a) Fazer a prescrição do tratamento. 
b) Identificar os hipertensos de sua área de atuação. 
c) Orientar sobre a importância da adesão ao tratamento e seguir as orientações da equipe de saúde. 
d) Estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável. 
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25 - A Diabetes é uma doença que acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina (hormônio responsável 
pela redução da taxa de glicose no sangue), e com isso o corpo inteiro adoece. São fatores de risco para o desenvolvimento da 
doença, EXCETO: 
a) História familiar negativa. 
b) Obesidade. 
c) Hipertensão arterial (pressão alta). 
d) Não praticar atividade física – sedentarismo. 
 
26 - A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada por uma bactéria. Sobre esta doença, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) A doença atinge os pulmões, podendo também se localizar em outros órgãos. 
b) A tuberculose é uma doença grave e que não tem cura. 
c) A tuberculose pode acometer qualquer um, sendo favorecida por fatores como precárias condições de vida, desnutrição, 
alcoolismo, tabagismo e doenças como Aids, diabetes, doenças renais crônicas, câncer e pelo enfraquecimento do sistema 
imunológico. 
d) É facilmente transmitida de pessoa para pessoa. Quando uma pessoa com tuberculose tosse ou espirra, a bactéria é expelida no ar, 
podendo assim contaminar outras pessoas. 
 
27 - A AIDS é uma DST causada por um vírus chamado HIV. Ele age destruindo as células que fazem a defesa do corpo 
contra as doenças – os glóbulos brancos. O HIV passa de uma pessoa infectada para outra por meio dos seguintes líquidos 
produzidos pelo nosso corpo, EXCETO: 
a) Sangue. 
b) Esperma. 
c) Saliva. 
d) Líquido da vagina. 
 
28 - Em relação às pessoas portadoras de Doenças Sexualmente Transmissíveis, o agente comunitário de saúde deverá 
fornecer as seguintes orientações, EXCETO: 
a) Não se automedicar. 
b) Se não for possível evitar as relações sexuais, utilizar a camisinha. 
c) Caso os sintomas desapareçam interromper o tratamento prescrito pelo médico. 
d) Procurar conversar com o(a) companheiro(a) ou parceiro(a) sexual sobre a situação e levá-lo(a) até uma Unidade Básica de 
Saúde. 
 
29 - Maior atenção e frequência de visitas domiciliares devem ser feitas para as pessoas idosas que apresentarem os seguintes 
dados, pois implicam em maior risco de incapacidades e mortalidade, EXCETO: 
a) Queda ou internação nos últimos seis meses. 
b) Paciente que faz acompanhamento regular de saúde. 
c) Diabetes e/ou hipertensão sem acompanhamento. 
d) Acamados ou com dificuldade de se locomover até a UBS. 
 
30 - As Atividades Básicas de Vida Diária (AVD) são as atividades relacionadas ao autocuidado e que são fundamentais à 
sobrevivência de qualquer pessoa. Se o idoso não pode fazê-las, vai precisar de alguém para isso. São Atividades Básicas de 
Vida Diária (AVD), EXCETO: 
a) Alimentar-se. 
b) Tomar banho. 
c) Fazer higiene pessoal. 
d) Preparar refeição. 







