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Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
Língua Portuguesa 
 
Para responder as questões, leia o texto abaixo: 

 
“Cavalo-de-força” 

     
    Os cavalos Konik têm apenas 1 metro de altura, mas, ao se 
alimentarem da vegetação lenhosa que toma conta das áreas 
úmidas abertas, esses prováveis descendentes dos equinos 
pintados nas cavernas pré-históricas contribuem para recuperar 
a paisagem existente na época em que os grandes herbívoros 
vagavam em liberdade na Europa. 
   Antes de os agricultores neolíticos começarem a lavrar os 
charcos, os animais pastejadores impediam que a mata 
avançasse, preservando assim os habitats onde prosperavam 
aves, insetos e plantas. Os conservacionistas querem recuperar 
essa biodiversidade. Como os Kaniks são mais baratos e 
eficientes do que as motosserras foram introduzidos em vários 
países.  

(Por A.R.W. Willians) 
In Natural Geographic. Nov. 2012. 

 
01. Os Koniks podem ser: 
a) Descendentes dos equinos pintados nas cavernas pré-

históricas. 
b) Os recuperadores da biodiversidade. 
c) Os animais que impediam o avanço da mata. 
d) Os grandes herbívoros que vagavam pela Europa. 
 
02. Os cavalos Koniks foram introduzidos em muitos países: 
a) Porque os conservacionistas querem recuperar a 

biodiversidade. 
b) Para que a mata não avance mais. 
c) Porque são mais baratos e eficientes que as motosserras. 
d) Para preservar habitats de aves, insetos e plantas. 
 
03. No texto, “cavalo-de-força” e “pré-história”, são exemplos de 
substantivos: 
a) Próprios. 
b) Compostos. 
c) Primitivos. 
d) Abstratos. 
 
04. Herbívoro significa: 
a) Agente destruidor das ervas daninhas. 
b) Aquele que se refere ou pertence a Hércules. 
c) Indivíduo valente. 
d) Que se alimenta de ervas. 
 
05. A palavra herbívoro é classificada quanto ao número de 
sílabas e a tonicidade em: 
a) Polissílaba e proparoxítona. 
b) Polissílaba e paroxítona. 
c) Polissílaba e oxítona. 
d) Trissílaba e paroxítona. 
 
06. Todas as palavras estão corretamente acentuadas apenas 
em uma alternativa. Assinale-a: 
a) Oblíquo, átomo, síntese, sequência. 
b) Informática, idéia, sumaré, pássaro. 
c) Parênteses, diáspora, azaléia, súmula. 
d) Cíclico, afã, entráve, escriturário. 
  
Conhecimentos Específicos 
 
07. Entre as várias atividades do Agente Comunitário em Saúde 
estão: 
a) Analisar, orientar e aconselhar quando identificado problemas 

familiares e assuntos particulares das famílias. 
b) Orientação às famílias para utilização dos serviços de saúde, 

facilitando o encaminhamento e agendamento de consultas e 
exames quando necessário. 

c) Orientação, durante as visitas familiares e no 
acompanhamento mensal de todas as famílias, sobre os 
insumos de prevenção. 

d) Alternativas B e C estão corretas. 
 

08. Em que ano foi regulamentada a lei n° 10.507 que cria a 
profissão de Agente Comunitário de Saúde: 
a) 1997. 
b) 1999. 
c) 2002. 
d) 2000. 

 
09. A Verminose infantil poder ser evitada basta ensinar a 
criança quanto ao autocuidado: 
a) Tomar banho diariamente. 
b) Comer apenas alimentos bem cozidos. 
c) Lavar as mãos após as evacuações. 
d) Lavar os pés antes de deitar-se. 

 
10. Uma das vantagens da amamentação nas primeiras horas do 
após o parto é: 
a) O leite é rico em nutrientes e anticorpos que auxiliaram na 

imunidade do recém-nascido. 
b) O leite é fornecido na quantidade certa. 
c) Está isento de germes patogênicos. 
d) Possui temperatura regulável. 

 
11. Após o acolhimento da Gestante pela Unidade Básica de 
Saúde fica constatado que a mesma é portadora de Sífilis, 
devendo ser encaminhada para acompanhamento em serviço 
especializado. A essa gestante fica vedada: 
a) O direito a amamentação. 
b) Não poderá acalentar seu filho, até a cura da patologia. 
c) Não poderá optar pelo parto por via vaginal. 
d) Não poderá segurar ou cuidar da criança. 

 
12. A gestante após ser identificada pelo Agente Comunitário de 
Saúde deve iniciar imediatamente o pré-natal junto a UBS, 
devendo ser realizada no mínimo 06 consultas dentro dos 09 
meses; recomenda-se o intervalo entre elas de: 
a) 02 semanas e após 36 semanas de gestação, a cada 10 dias. 
b) 04 semanas após 36 semanas de gestação, a cada 15 dias. 
c) 01 vez a cada dois meses e após 36 semanas de gestação, a 

cada 15 dias. 
d) 01 semana e após 36 semanas de gestação, a cada 30 dias. 

 
13. Quanto ao cadastro familiar e territorial, uma das funções do 
de Agente Comunitário de Saúde é: 
a)     Identificação e compreensão dos traços culturais nas 

coletividades e populações: influência das crenças e práticas 
populares no cuidado à saúde; práticas culturais no cuidado à 
saúde. 

b)  Mapeamento sociopolítico e ambiental. 
c)  Promover a educação e a mobilização comunitária, visando 

desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do 
meio ambiente, entre outras; Informar a UBS quanto à 
dinâmica social da comunidade, suas necessidades, 
potencialidades e limites. 

d)    Todas as alternativas estão corretas.  
 
14. A Lei n. 8.080/90 (BRASIL, 1990) de acordo com o inciso I do 
artigo 198 da Constituição Federal determina que a direção do 
SUS seja divida pelos seguintes órgãos: 
a) Comunidades, Bairros e Municípios. 
b) Estado, Municípios e comunidade. 
c) União, Estado e Municípios. 
d) Poder público, poder privado e União. 
 
15. Qual a via de transmissão do microrganismo da Leptospira 
interogans: 
a) Urina. 
b) Sangue. 
c) Fezes. 
d) Saliva. 
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16. Hoje no Brasil existem inúmeros tipos de doenças 
contagiosas, entre elas estão: 
a) Cistite, ascite, rubéola, AIDS. 
b) Meningite, sarampo, catapora, AIDS. 
c) Diabetes, glaucoma, miopia, pneumonia. 
d) Hipertenção, sarampo, difteria, catapora. 

 
17. O aumento da ocorrência do vírus da Dengue em nossa 
região está preocupando nossos governantes e toda a 
população. Esse surto caracteriza-se como: 
a) Endemia. 
b) Pandemia. 
c) Surto epidêmico. 
d) Epidemia. 

 
18. O Gardenerella vaginalis é uma afecção puramente de 
transmissão sexual. É popularmente conhecido como: 
a) Uretrite. 
b) Cândida. 
c) Sífilis. 
d) Cancro mole. 

 
19. O período de incubação de uma doença é caracterizado pelo: 
a) Espaço de tempo entre a penetração do agente infeccioso no 

organismo e o aparecimento dos primeiros sintomas da 
doença. 

b) Imunidade a determinadas doenças. 
c) Cura espontânea do processo infeccioso. 
d) Surgimento dos primeiros sintomas da doença. 

 
20. Como é expressa a densidade demográfica: 
a) Numero de pessoas. 
b) Quilometro quadrado. 
c) Centímetros. 
d) Metro quadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







