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Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
Língua Portuguesa 
 
Pau de Arara, escrito durante a ditadura, enfim sai no país. 

  
            Publicado na França e no México, mas não aqui, Pau de 
Arara – A violência Militar no Brasil, escrito em português pelo 
jornalista Bernardo Kucinski e pelo historiador Ítalo Tronca em 
1970, finalmente vai ganhar edição brasileira. Sai no fim de 
agosto, abrindo a série Cadernos Perseu, que vai resgatar 
obras fundamentais para a compreensão da luta política. 
Curioso que o livro está sendo traduzido do espanhol. Além do 
material original, haverá textos críticos e outros sobre como ele 
foi escrito, contrabandeado para o exterior e editado. Kucinski é 
também autor de K.,uma das raras ficções situadas na ditadura 
militar. Editado pela Expressão Popular (4.200 exemplares 
impressos), ele ganhou menção honrosa no Prêmio Portugal 
Telecom em 2012 e entra, em 2014, no catálogo da Cosac Naify 
– a nova edição trará, ainda, 25 contos. K., também inicia sua 
trajetória internacional. Sai em alemão para a Feira de Frankfurt 
e o autor participa de intenso tour para divulgá-lo. 

 
(Maria Fernanda Rodrigues – O Estado de S. Paulo - 29/06/2013) 

 

01. Só não é correto afirmar sobre o texto que: 
a) O livro “Pau de Arara – A violência Militar no Brasil” vai ser 

publicado no Brasil 43 anos depois de escrito. 
b) No trecho “... haverá textos críticos e outros sobre como ele 

foi escrito...” e palavra em destaque refere-se a “o livro”. 
c) O autor de Pau de Arara – A violência Militar no Brasil é o 

mesmo do livro K. 
d) O livro K. foi escrito originalmente em alemão e ganhou uma 

menção honrosa em Portugal. 
 
02. Em qual dos trechos a seguir apresenta o verbo no pretérito 
perfeito do indicativo? 
a) Além do material original, haverá textos críticos... 
b) “... ele ganhou menção honrosa no Prêmio Portugal 

Telecom”. 
c) “Sai em alemão para a feira de Frankfurt...”. 
d) “Curioso que o livro está sendo traduzido do espanhol”. 

 
03. Em qual frase o sujeito simples não está corretamente 
destacado? 
a) Haverá textos críticos e outros. 
b) No catálogo a nova edição trará, ainda, 25 contos. 
c) Cadernos Perseu vai resgatar obras fundamentais. 
d) K. também inicia sua obra intencional. 
 
04. Qual alternativa só apresenta palavras paroxítonas? 
a) Português – resgatar – exterior. 
b) Alemão – prêmio – política. 
c) Intenso – abrindo – escrito. 
d) Traduzido – espanhol – militar. 

 
05. Em qual das orações o verbo não está na voz ativa? 
a) O livro foi escrito no exterior. 
b) Ele ganhou uma menção honrosa. 
c) Cadernos Perseu vai resgatar obras fundamentais. 
d) A nova edição trará, ainda, 25 contos. 

 
06. Em qual opção as palavras destacadas são, 
respectivamente, trissílaba e dissílaba. 
a) Sai no fim de agosto, abrindo a série Cadernos Perseu. 
b) Ele foi escrito e contrabandeado para o exterior. 
c) Vai resgatar obras fundamentais para a compreensão da luta 

política. 
d) K. sai em alemão para a Feira de Frankfurt. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
07. A Diabetes é uma patologia com severas consequências 
quando não tratada e cuidada de maneira eficaz. Devemos 
orientar alguns cuidados para prevenir a formação de ulceras 
nos membros inferiores, são eles: 

a) Manter membros inferiores aquecidos, promover lubrificação 
dos pés, não usar sapatos. 

b) Manter as unhas dos pés aparadas e retas, verificar 
rotineiramente a coloração da pele, evitar sapatos 
apertados. 

c) Aplicar diariamente bolsa de gelo, manter os pés úmidos, 
usar talco entre os dedos. 

d) Aplicar calor diariamente abaixo do tornozelo, exercitar os 
pés frequentemente, manter as unhas dos pés espessas e 
secas. 

 
08. A vacinação é uma das medidas mais importantes de 
prevenção contra doenças. É muito melhor e mais fácil prevenir 
uma doença do que tratá-la, e é isso que as vacinas fazem. 
Nesta sequência é correto afirmar: 
a) Protegem o organismo da criança contra doenças e 

deficiências causadas pelos genótipos dos pais. 
b) Previne Doenças contagiosas como HIV, Herpes e as 

Hepatites. 
c) Protegem o corpo humano contra os vírus e as bactérias que 

provocam vários tipos de doenças graves, que podem afetar 
seriamente a saúde das pessoas. 

d) Auxiliam no desenvolvimento cognitivo da criança. 
 
09. É importante destacar que as vacinas não são necessárias 
apenas na infância, mas também em outras fazes da vida. 
Seguindo este raciocínio, os idosos devem ser vacinados 
contra: 
a) Poliomielite, Tuberculose e BCG. 
b) Meningite, Difteria e a Tetravalente. 
c) DTP, Difteria e Tétano. 
d) Gripe, Pneumonia e Tétano. 
 
10. A mulher em idade fértil está exposta a diversas doenças, é 
recomendável a aplicação das vacinas: 
a) Rubéola e Tétano. 
b) Gripe e Pneumonia. 
c) Tétano e Difteria. 
d) Rubéola e Difteria. 
 
11. O conceito de trabalho do Agente Comunitário, entre muitos 
outros, está na visão do trabalho como um conjunto de 
acontecimentos. Nessa concepção de competência inclui uma 
série de sentidos quanto às habilidades pessoais, sendo 
definidas como: 
a) Liderança, imposição de ideias e conceitos. 
b) Iniciativa, responsabilidade, autonomia e inteligência prática. 
c) Situações e acontecimentos próprios sem apoio profissional. 
d) Iniciativa, responsabilidades, dependência e falta de 

praticidade. 
 
12. Em 18 de dezembro de 1997, foram estabelecidas as 
diretrizes para o exercício profissional do Agente comunitário em 
saúde, o qual fixa o exercício de suas atividades. Qual o número 
da lei a qual essa diretriz pertence? 
a) Portaria GM/ MS n° 1.886. 
b) Portaria MS/ RS n° 1.880. 
c) Portaria RJ/ SP n° 1.960. 
d) Portaria SP/ MS n° 8.080. 
 
13. Entre as muitas competências do Agente Comunitário está a 
“Promoção da Saúde”, que tem por definição: 
a) Desenvolver individualmente ações comunitárias e fornecer 

orientações que acredita estar correta a população. 
b) Desenvolver orientações para ser fornecida a população a fim 

de afirmar a obrigatoriedade de participação nas campanhas 
de vacinação. 

c) Desenvolver em equipe, ações de promoção da saúde 
visando à melhoria da qualidade de vida da população. 

d) Identificar e interferir na relação entre problemas de saúde e 
condições de vida do usuário. 

 
14. Em termos de saúde humanizada toda pessoa tem direito ao 
acesso a bens e serviços ordenados e organizados para 
garantia de: 
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a) Promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação 
da saúde. 

b) Promulgação, projeção e recuperação da saúde. 
c) Prevenção, proteção, diagnóstico, medicamento e 

recuperação da saúde. 
d) Prevenção primária, secundária e terciária. 
 
15. Umas das funções do Agente Comunitário é a visita 
domiciliar, fornecendo quando pertinentes orientações, que 
estimulam o cidadão ao autocuidado frente sua patologia, com o 
intuito de: 
a) Atualizar-se de assuntos particulares das famílias e fornecer 

sua opinião mesmo quando não for solicitada. 
b) Fortalecer a sua autonomia e garantir acompanhamento 

especializado sempre que for necessário. 
c) Cadastrar o usuário e verificar sua frequência de atividade 

junto à unidade básica de saúde. 
d) Analisar receitas fornecidas pelo médico e orientar quanto a 

possíveis trocas de medicamentos. 
 
16. É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter 
atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer 
discriminação, restrição ou negação em virtude de: 
a) Integridade física, privacidade, conforto, individualidade e 

confidencialidade. 
b) Idade, raça, cor, etnia, religião, conforto, individualidade e 

confidencialidade. 
c) Bem estar psíquico e emocional, individualidade, 

confidencialidade, gênero, condições econômicas e sociais. 
d) Idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade 

de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de 
saúde, de anomalia, patologia ou deficiência. 

 
17. Toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento 
e recuperação sejam adequados e sem interrupção. Para que 
seja cumprido o disposto deste artigo, as pessoas deverão: 
a) Prestar informações apropriadas sobre seu histórico médico 

nas consultas e nas internações sobre queixas, 
enfermidades, hospitalizações, uso de medicamentos, 
drogas, reações alérgicas. 

b) Seguir o tratamento proposto pelo médico e ao chegar em 
casa modificar todos os horários das medicações. 

c) A pessoa deve ter um cuidador responsável pela sua saúde, 
mesmo gozando de plenas faculdades físicas e mentais. 

d) Poluir o ambiente da Unidade Básica de Saúde com fumaça 
de cigarros, ruídos de aparelhos de som, consumo de 
bebidas alcoólicas e sujando o meio ambiente. 

 
18. Existem certas situações em que as mães não devem 
amamentar os seus bebês, até essas mesmas situações 
estarem resolvidas; por exemplo, mães com algumas doenças 
infecciosas como a: 
a) Cândida, Herpes, HIV, Conjuntivite. 
b) Varicela, HIV, Tuberculose, cândida e Sífilis. 
c) Sífilis, Varicela, Tuberculose não tratada. 
d) Varicela, Herpes com lesões mamárias e tuberculose não 

tratada. 
 
19. Logo após o nascimento do bebê (por vezes ainda durante a 
fase final da gravidez), surge o primeiro leite, um líquido branco 
transparente ou amarelo, que se mantém durante 2 a 3 dias e 
que é muito importante para proteger o bebê de infecções e 
para ajudá-lo a evacuar. Este se chama: 
a) Leite Materno. 
b) Colostro. 
c) Esfacelo. 
d) Leite NAN 01. 
 
20. Um usuário da UBS é portador de HAS – Hipertensão 
Arterial sistêmica e Osteoporose. Para evitar a instabilidade do 
seu quadro clinico, devemos recomendar que de preferência a 
uma dieta: 
a) Hiperglicídica. 
b) Hiperprotéica. 
c) Normoglicídica. 
d) Normoprotéica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







