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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA “1” 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição; 

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova; 

c) 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato. 

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário 
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esfero-
gráfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente 
à sua prova. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o pre-
enchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: 
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRE-
TA. 

7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público Seletivo o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rá-
dios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o 
CARTÕES-RESPOSTA. 

9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato 
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levan-
do consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

11. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

12. Não esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
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LINGUA PORTUGUESA 
01 -Na frase “Adriane está linda”, a palavra linda 
está 

caracterizando o sujeito. Logo, a qual classe grama-
tical pertence? 
(a) substantivo 
(b) adjetivo 
(c) interjeição 
(d) artigo 

(e) verbo 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche correta-
mente a lacuna da palavra a_ilo: 

(a) s 
(b) z 
(c) x 

(d) xc 
(e) ss 
 
03 - Das alternativas citadas abaixo, assinale a que 
corresponde a separação silábica correta: 
(a) nas – ci – men – to 
(b) a – ssa – do 

(c) fre – quên – ci – a 
(d) preen-cher 
(e) a – rru – mar 
 
04 - Analise o texto abaixo: 
Solicitamos ____ V. Exa que nos____________ 

a respeito de ________novo endereço eletrônico. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas do texto. 
(a) à ; informe ; seu 
(b) a ; informe ; seu 
(c)a ; informe ; vosso 
(d)à ; informeis ; vosso 

(e)a ; informeis ; vosso 
 
O texto a seguir é referência para as questões 
de números 05 a 08. 
 

Por uma vida livre da fumaça 
Depois de esmiuçar o impacto do cigarro na saúde 

de quem fuma e de quem está exposto à fumaça 
alheia, a medicina agora se volta para um terceiro 

tipo de paciente – aquele que abandonou o vício. 
Pesquisadores da Universidade Federal de São Pau-
lo(Unifesp) acabam de concluir o maior e mais mi-
nucioso levantamento sobre o perfil do ex-fumante 

brasileiro. Poucos países apresentam um índice des-
ses tão alto quanto o Brasil. Mais numerosos do que 
os fumantes (15% da população), eles somam 
22%dos habitantes do país, o que equivale a 40 
milhões de pessoas. Nos anos 80, o número de ta-
bagistas era o dobro do de ex-fumantes. Ao contrá-
rio do que se imaginava, a decisão de parar de fu-

mar não é tomada nos primeiros anos do vício, 
quando o grau de dependência é menor e, portanto, 
a luta contra o cigarro tende a ser mais fácil. O fu-
mante brasileiro só resolve parar defumar depois de, 
em média, 25 anos, ao sentir os primeiros efeitos do 

cigarro sobre a saúde. No entanto, quando o fôlego 
não resiste a dois ou três lances de escada, o cora-
ção bate acelerado na maior parte do tempo e, até 

durante o sono, a pressão arterial chega às alturas, 
pode ser tarde demais. A partir de duas décadas de 
tabagismo, o risco de aparecimento de um câncer 
de pulmão aumenta dezessete vezes. O de infarto e 
o de derrame, dez. 
(Veja, 10/05/2011.) 

 
05 - De acordo com a pesquisa da Unifesp, no 
contexto brasileiro, a decisão de parar de fu-
mar: 

(a) normalmente é tomada quando a pessoa com-
pleta vinte e cinco anos. 
(b) está dissociada dos problemas de saúde advin-

dos do uso do cigarro. 
(c) tem-se mostrado fácil de ser tomada para a 
maioria dos tabagistas. 
(d) é tomada em um momento em que a dependên-
cia do cigarro é maior. 
(e) mostra-se ineficaz quando a pessoa ainda está 
se iniciando no vício. 

 
06 - Na passagem “Poucos países apresentam 
um índice desses tão alto quanto o Brasil”, a 
expressão sublinhada refere-se: 
(a) à quantidade de tabagistas nos anos 80. 
(b) a fumantes, ou seja, 15% da população. 

(c) a ex-fumantes. 
(d) a tabagistas com menos de duas décadas de 
vício. 
(e) a pessoas expostas à fumaça alheia. 
 
07 - No contexto, sem que haja prejuízo de 
sentido, a expressão “no entanto” pode ser 

substituída por: 
(a) Portanto. 
(b) Porém. 
(c) Ainda que. 
(d) Porque. 
(e) Embora. 
 

08 - Considere as seguintes afirmativas: 
1. Pelo mesmo motivo por que se acentua a 

palavra “índice”acentuam-se também as pala-
vras “indígena”e “ímpeto”. 
2. No trecho "a medicina agora se volta para 
um terceiro tipo de paciente", o termo "agora" 

pode ser substituído, 
sem prejuízo de sentido, por "então". 
3. A última frase do texto (“O de infarto e o de 
derrame, dez.”) deve ser escrita da seguinte 
maneira, com a eliminação da vírgula: O de 
infarto e o de derrame aumentam dez. 
Assinale a alternativa correta. 

(a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
(b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
(c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
(d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
(e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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09 - A palavra triste é um: 
(a) substantivo. 
(b) advérbio. 

(c) verbo. 
(d) adjetivo. 
(e) pronome 
 
10 - O plural de cavalo é: 
(a) cavalos. 

(b) burros. 
(c) égua. 
(d) cavalinhos 
(e) jumento. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

11 – Os meios de tranposrtes podem ser divididos 

em: 
a) Terrestre, aquático e aéreo 
b) Terrestre e aquático 
c) Terrestre e aéreo 
d) Aquático e aéreo 
e) Nenhuma das alternativas 

 

12 - A imagem abaixo mostra um meio de comuni-
cação denominado: 

 
http://www.google.com.br 
a) Ipad; 
b) Ipod; 
c) Iphone; 
d) Celular; 

e) TV digital 
 

13 – Aponte a alternativa em que não aparece um 
transporte público: 
a) Ônibus; 
b) Trem; 
c) Metrô; 

d) Esteira; 
e) Carro de passeio particular. 
 
14 - Aponte a alternativa em que se encontra na 
ordem um transporte terrestre, um aquático e um 
aéreo. 

a) Ônibus, carro e navio; 
b) Moto, navio e balão; 
c) Metrô, lancha e balão; 
d) Navio, balão e avião; 
e) Avião, jetski e trem. 

 
 
 
15 - Na região Nordeste os festejos juninos são mui-

to fortes, marque a alternativa em que aparece o 
dia em que o São Pedro é homenageado. 
a) 12 de junho 
b) 13 de junho 
c) 24 de junho 
d) 27 de junho 

e) 29 de junho 
 
16 -No dia 1° de janeiro nós comemoramos: 
a) Dia dos Aposentados; 

b) Dia da Confraternização Universal; 
c) Dia da Saudade; 
d) Dia do Idoso; 

e) Dia da Saúde. 
 

17 - O poder Legislativo em âmbito nacional é exer-
cido:  
a. pelo Presidente;  
b. pelo Congresso Nacional;  
c. pelos desembargadores;  

d. pelos ministérios;  
e. pelo Tribunal de Contas.  
 
18 - O aniversário da cidade de Serra Azul é come-
morado em qual data? 
a) 14 de novembro 

b) 12 de setembro 
c) 16 de novembro 
d) 14 de outubro 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
19 - Quem nasce na cidade de Serra Azul recebe o 
gentílico: 

a) Serrazulense 
b) Serra Azulense 
c) Serrazuleno 
d) Serra Azulense 
e) A alternativa A e B estão corretas. 
 
20 - O prefeito é a maior autoridade do município, 

mas teoricamente esse poder que o prefeito exerce 
pertence:  

a) ao próprio prefeito;  
b) aos vereadores;  
c) aos secretários;  
d) ao povo;  

e) ao governador.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 - Com relação ao modo de transmissão da es-
quistossomose, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A esquistossomose é uma doença de veiculação 
alimentar, também conhecida como “barriga 
d’água”. 
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b) O indivíduo que adquire a doença tem contato-
com mosquitos infectados por cercarias encontrados 
em águas superficiais. 
c) Qualquer pessoa, independente de sexo, ra-

ça,idade, uma vez em contato com as cercárias, 
pode vir a contrair a esquistossomose. 
d) O hospedeiro definitivo da cadeia de transmissão 
da esquistossomose é o caramujo, onde a lar-
va(miracídio) penetra e começa a se multiplicar 
e)Nenhuma das alternativas esta correta. 

 
22 - A malária é uma doença infecciosa com grande 
potencial de contaminação que possui maior inci-
dência na região Amazônica, provocando perdas 

sociais e econômicas consideráveis na população de 
risco. Marque a alternativa INCORRETA: 
a) É também conhecida de “sezão”, “tremedeira”e 

“paludismo”. 
b) Possui como característica clínica febre alta,suor 
excessivo, calafrios, dor de cabeça intensa,náuseas 
e vômitos. 
c) O modo de transmissão é através da picada do 
mosquito Anopheles, infectado pelo plasmódio. 
d) Esta doença não tem importância epidemiológica, 

já que não se trata de uma doença grave e compli-
cada, além disso, só é transmitida em uma região 
do país. 
e)Nenhuma das alternativas esta correta 
 
23 - Referente à epidemiologia é INCORRETO afir-

mar: 
a) A ocorrência de casos novos de uma doen-
ça(transmissível ou não) ou agravo (inusitado ou-
não), passíveis de prevenção e controle pelos servi-
ços de saúde, indica que a população está sob risco 
e pode representar ameaças à saúde 
que precisam ser detectadas e controladas ainda em 

seus estágios iniciais. 
b) Uma das possíveis explicações para que tal situa-
ção se concretize encontra-se no controle inadequa-
do de fatores de risco, por falhas na assistência à 
saúde e/ou medidas de proteção,tornando imperati-
va a necessidade de seu esclarecimento para que 
sejam adotadas as medidas de prevenção e controle 

pertinentes. 
c) A investigação epidemiológica deve ser iniciada 

imediatamente após a notificação de apenas casos 
agregados de doenças/agravos, quer sejam suspei-
tos, clinicamente declarados ou mesmo contatos, 
para os quais, as autoridades 

sanitárias considerem necessário dispor de informa-
ções complementares. 
d) Investigação epidemiológica é um trabalho de-
campo, realizado a partir de casos notifica-
dos(clinicamente declarados ou suspeitos) e seus-
contatos, que tem por principais objetivos:identificar 
a fonte de infecção e o modo de transmissão; os 

grupos expostos a maior risco e os fatores de risco; 
bem como confirmar o diagnóstico e determinar as 
principais características epidemiológicas 
e) O seu propósito final é orientar medidas de con-
trole para impedir a ocorrência de novos casos. 

 
24 -A doença de chagas é uma doença parasi-
tária com curso clínico bifásico, que são: 
a) Fase crônica e emergente. 

b) Fase crônica e visceral 
c) Fase aguda e visceral. 
d) Fase aguda e crônica 
e) Fase aguda e aguda 
 
25 - Qual das seguintes doenças não é transmissível 

através do ar? 
a) Malária 
b) Tuberculose 
c) Poliomielite 

d) Hanseníase 
e) Meningite 
 

26 - 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 soci-
ais 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 
 
27 - Qual das orientações não é necessária para 
pessoas que possuem abastecimento de água atra-

vés 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 

 
28 - Assinale a alternativa errada em relação à Den-
gue: 
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 

 
29 -É o método mais seguro de tratamento para a 
água de beber, em áreas desprovidas de outros 
recursos, onde é um hábito que se deve infundir na 

população para ser adotado quando sua qualidade 
não mereça confiança e em épocas de surtos epi-
dêmicos ou de emergência. 
a) Fervura. 
b) Remoção de ferro. 
c) Desinfecção. 
d) Sedimentação simples. 

e)Nenhuma das alternativas 
 
30 - São ações diretamente relacionadas ao sanea-
mento básico, EXCETO: 
a) Abastecimento de água potável.  
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b) Esgotamento sanitário.  
c) Destinação adequada do lixo. 
d) Fornecimento de energia elétrica. 
e) Manejo de água pluvial. 

 
31 -Sobre a dengue, é incorreto afirmar: 
a) O crescimento populacional aproximou as habita-
ções da região à selva e, assim, mosquitos transmi-
tiram vírus ancestrais dos primatas aos humanos 
que, após mutações originaram nossos quatro dife-

rentes tipos de vírus da dengue. 
b) A prova do laço deverá ser realizada obrigatoria-
mente em 
todos os casos suspeitos de dengue durante o exa-

me físico. 
c) Atualmente, a dengue é a arbovirose mais co-
mum que atinge o homem, sendo responsável por 

cerca de 100milhões de casos/ano em população de 
risco de 2,5 a 3bilhões de seres humanos. 
d) Aumento repentino do hematócrito e plaquetas 
são sinais que não devem ser levadas em conta para 
casos suspeitos de dengue. 
e) Uma pandemia teve início na década dos anos 50 
no sudeste asiático e, nos últimos anos, vem inten-

sificando e propagando-se pelos países tropicais do 
sul do Pacífico, 
África Oriental, ilhas do Caribe e América Latina 
 
32 -Em todo o mundo, existem quatro tipos de den-
gue, já 

que o vírus causador da doença possui quatro soro-
tipos:DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. No Brasil, 
quais os tipos de dengue já foram encontrados? 
a) Apenas o tipo 1. 
b) Apenas os tipos 1 e 2. 
c) Apenas os tipos 1, 2 e 3. 
d) Apenas os tipos 2, 3 e 4. 

e) Os tipos 1, 2, 3, e 4. 
 
33 - Segundo a Organização Mundial de Saú-
de(OMS), saneamento é o controle de todos os fato-
res do meio físico do homem, que exercem ou po-
dem exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físi-
co, mental e social. E que abrange os seguintes 

serviços, EXCETO: 
a) Coleta, tratamento e disposição ambientalmente 

adequada e sanitariamente segura de águas residu-
árias (esgotossanitários, resíduos líquidos industriais 
e agrícolas). 
b) Abastecimento de água às populações,com a 

qualidade compatível com a proteção de sua saúde e 
em quantidade suficiente para a garantia de condi-
ções básicas de conforto. 
c) Promoção, proteção e prevenção à saúde,voltada 
mais para saúde do ser humano quedo animal. 
d) Acondicionamento, coleta, transporte e/ou desti-
no final dos resíduos sólidos (incluindo os rejeitos 

provenientes das atividades domésticas, comercial e 
de serviços, industrial e pública). 
e)Nenhuma das alternativas 
 

34 - São doenças que têm como hospedeiro o ho-
mem: 
a) diabetes, febre amarela, dengue. 
b) dengue, febre amarela, câncer. 

c) dengue, febre amarela, doença de Chagas. 
d) doença de Chagas, botulismo, raiva. 
e) diabetes, febre 
 
35 -As viroses são doenças causadas por vírus, se-
res microscópicos que só conseguem se reproduzir 

dentro de um ser vivo. São exemplos de viroses 
humanas transmissíveis pelo ar: 
a) Poliomielite e gripe. 
b) Resfriado e coqueluche. 

c) Sarampo e tuberculose. 
d) Rubéola e pneumonia. 
e)Nenhuma das alternativas 

 
36 -O processo de produção e consumo humano, 
normalmente, 
implica o uso de água, energia e materiais que ge-
ram resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, os quais 
podem provocar efeitos nocivos ao ambiente e gerar 
problemas de saúde na população,das mais diversas 

formas. Esses problemas podem ser controlados 
com ações de 
a) esterilização. 
b) pasteurização. 
c) incineração. 
d) saneamento. 

e) nebulização. 
 
37 - O Agente Comunitário de Saúde faz o reconhe-
cimento dos 
problemas existentes na área em que ele vai traba-
lhar e que 
devem ser objeto de alguma intervenção, como por 

exemplo:locais em que há esgoto a céu aberto, fo-
cos de doenças 
infectocontagiosas, pacientes acamados, etc. Isso 
faz parte 
da(o) 
a) setorização. 
b) entrevista. 

c) cadastramento. 
d) territorialização. 

e) supervisão. 
 
38 - As ações de vigilância em saúde têm como 
grande preocupação o controle da dengue em todo o 

território nacional, agravo este que vem comprome-
tendo a saúde pública.Para tal, os planos de contin-
gência da Dengue devem prever ações de vigilância 
em saúde, promoção e assistência aos doentes afe-
tados.Assinale a alternativa correta. 
a) Se o Agente Comunitário de Saúde encontrar um 
indivíduo com sintomas característicos da den-

gue,deve informar imediatamente a imprensa pa-
ra,assim, informar toda a população. 
b) Ao encontrar um caso suspeito de dengue, os 
agentes comunitários de saúde devem garantir que 
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o tratamento seja em sigilo, sem divulgar na comu-
nidade, afinal, poderia alarmar a mesma. 
c) Se o agente comunitário encontrar casos suspei-
tos de dengue, deverá levar ao conhecimento da 

equipe de saúde do seu bairro, acionando, assim, a 
vigilância de saúde para tomar as providências cabí-
veis. 
d) O agente comunitário de saúde deverá medicar 
imediatamente o paciente para evitar uma piora do 
quadro de Dengue. 

e) Orientar a família e o paciente com tais sintomas 
de dengue para ficar em repouso absoluto no quarto 
da casa para não transmitir a doença. 
 

39 - As doenças podem ser transmitidas por vários 
veículos, portanto o indivíduo deve estar atento às 
ações de prevenção das doenças e agravos. Com 

relação aos cuidados higiênicos, é INCORRETO afir-
mar que: 

a) Lavar as mãos antes e após a manipulação dos 
alimentos é fator primordial para evitar sua conta-
minação. 
b) A higiene corporal previne a proliferação de doen-

ças, unha bem aparada é um exemplo de preven-
ção. 
c) A água, se não filtrada, deve ser fervida para que 
haja consumo humano sem riscos. 
d) Andar calçado não é uma medida preventiva,pois 
as doenças só podem ser veiculadas pelos alimen-

tos, água e ar. 
e)Nenhuma das alternativas 
 
40 -  O agente etiológico da Doença de Chagas é: 

a) Tripanossomas 
b) Bacilo de Koch 
c) Citomegalovírus 

d) Treponema pallidum 
e) Citomega 
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