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Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
Língua Portuguesa 
 
Logo após ler o texto, responda às questões de 01 e 02: 
 

E tinha a cabeça cheia deles 
 
    Todos os dias, ao primeiro sol da manhã, mãe e filha 
sentavam-se na soleira da porta. E deitada à cabeça da filha no 
colo da mãe, começava esta a catar-lhe piolhos. 
    Os dedos ágeis conheciam sua tarefa. Como se vissem, 
patrulhavam a cabeleira separando mechas, esquadrinhando 
entre os fios, expondo o claro azulado do couro. E na 
alternância ritmada de suas pontas macias, procuravam os 
minúsculos inimigos, levemente arranhando com as unhas, em 
carícia de cafuné. 
    Com o rosto metido no escuro pano da saia da mãe, vertidos 
os cabelos sobre a testa, a filha deixava-se ficar 
enlanguescida, enquanto a massagem tamborilada daqueles 
dedos parecia penetrar-lhe a cabeça, e o calor crescente da 
manhã lhe entrefechava os olhos. 
    Foi talvez devido à modorra que a invadia, entrega prazerosa 
de quem se submete a outros dedos, que nada percebeu 
naquela manhã – a não ser, talvez, uma leve pontada – quando 
a mãe, devassando gulosa o secreto reduto da nuca, segurou 
seu achado entre polegar e indicador e, puxando-o ao longo do 
fio negro e lustroso em gesto de vitória, extraiu-lhe o primeiro 
pensamento 

Marina Colasanti 

01. Identifique a alternativa correta quanto à participação da 
mãe no fato narrado: 
I- Participação ativa. 
II- Participação passiva. 
III- Não participava. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
02. Aponte a alternativa correta quanto à vitória da mãe:  
I- Extraiu piolhos. 
II- Extraiu pensamento. 
III- Extraiu fio negro e vistoso. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
03. Esta torre é a maior de todas. 
Assinale a alternativa correta quanto ao Grau do Adjetivo no 
enunciado acima: 
a) Grau Superlativo Absoluto Analítico. 
b) Grau Superlativo Relativo de Superioridade Sintético. 
c) Grau Superlativo Relativo de Superioridade Analítico. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
04. Os pais contemplam-se nos filhos. 
Identifique a alternativa correta quanto a Voz do Verbo na 
oração acima: 
I- Voz Ativa. 
II- Voz Passiva. 
III- Voz Reflexiva. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apena III está correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
05. Os atletas pareciam cansados. 
Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de Predicado: 
I- Predicado Nominal. 
II- Predicado Verbal. 
III- Predicado Verbo-Nominal. 
a) Apenas II está correta. 
b) Apenas III está correta. 
 

c) Apenas I está correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
06. Atropelaram uma senhora na esquina. 
Identifique a alternativa correta quanto ao Sujeito da Oração: 
a) Oculto. 
b) Simples. 
c) Indeterminado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
07. O leite materno é um alimento vivo, completo e natural, 
adequado para quase todos os recém-nascidos, salvo raras 
exceções. Entre suas vantagens estão: 
a) Causa mastite, fissura na aureola do seio e deve ser retirado 

o excesso com bombinha. 
b) Previnem infecções gastrintestinais, respiratórias, urinárias, 

as alergias e prepara o bebê para se adaptar a outros 
alimentos. 

c) A mãe deve incentivar a primeira mamada do recém-
nascido, pois é essencial para o aumento da imunidade. 

d) A mãe pode fazer uso de bico de silicone quando o recém-
nascido não consegue formar o bico no seio. 

 
08. O planejamento de dietas especiais com elementos 
nutritivos, baseados em diagnósticos médicos para a 
prevenção e adaptação as patologias, podem ser prescritas 
por: 
a) Enfermeiro. 
b) Agente comunitário em Saúde. 
c) Médico. 
d) Nutricionista. 
 
09. A osteoporose é uma patologia que atinge principalmente 
os idosos. O osso fica com aparência esponjosa facilitando 
que, com impactos mínimos ocorram fraturas. É função do 
Agente Comunitário em Saúde, quando em visita domiciliar 
observar: 
a) Presença de tapetes escorregadios, escadas, dinâmica do 

dormitório e banheiro, presença de luz fraca que fique 
acesa para o uso noturno. 

b) Orientar quanto ao uso de corrimão, subir a bacia do 
banheiro e colocar barras de apoio no Box. 

c) Verificar se possui vizinho que possa lhe socorrer em caso 
de emergência e incentivar exercícios físicos. 

d) Elogiar seus tapetes, incentivar a descer e subir escadas 
como exercício físico e realização de caminhadas sem 
companhia. 

 
10. 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. As 
vacinas podem ser produzidas a partir de organismos 
enfraquecidos, mortos ou alguns de seus derivados podem ser 
aplicados por meio de: 
a) Injeção Intramuscular; subcutânea, tópicos e via oral. 
b) Aplicação de medicamentos tópicos, retal e oral. 
c) Injeção intramuscular, subcutânea, intradérmica e via oral. 
d) Injeção intramuscular, subcutânea, via oral e pomadas. 
 
11. Existem dois tipos de vacinação, a de rotina onde as 
pessoas são vacinadas nas idades recomendadas e as 
campanhas de vacinação como a poliomielite e campanha do 
idoso (contra a gripe), que acontecem todo ano. Mediante esta 
afirmação é correto afirmar: 
a) Participar da vacinação pelas campanhas não substitui a 

vacinação de rotina. 
b) Temos que auxiliar na conscientização do idoso para 

aumentar à adesão a vacina contra gripe. 
c) A mãe deve ficar atenta à carteirinha de vacinação da 

criança e não dar importância as campanha. 
d) Participar da campanha de rotina substitui as campanhas. 
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12. É função do Agente Comunitário em Saúde estar sempre 
bem informado, e informar aos demais membros da equipe, 
sobre as situações das famílias acompanhadas, 
particularmente aquelas em situações de risco. Nesse sentido é 
uma ação do agente comunitário: 
a) Inteirar-se dos assuntos particulares das familiares e discuti-

los em outras residências. 
b) Promover a educação e a mobilização comunitária, visando 

desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do 
meio ambiente, entre outras. 

c) Opinar sobre condutas de higiene e forma de educação que 
transmitem aos filhos. 

d) Promover a educação e a mobilização comunitária, visando 
à conscientização de não jogar lixo nas ruas evitando 
enchentes. 

 
13. Relacione: 
 
 
I – BCG ( ) Difteria, tétano, 

coqueluche e meningite. 
II – VOP ( ) Sarampo, rubéola e 

caxumba. 
III – Tetravalente (   ) Tuberculose. 
IV – Tríplice Viral (   ) Difteria e tétano. 
V – Dupla adulto – DT ( ) Vacina Oral contra 

Poliomielite. 
a) IV, I, V, II e III. 
b) I, II, III, IV e V. 
c) V, III, I, IV, e II. 
d) III, IV, I, V e II. 
 
14. A profissão de ACS foi criada pela Lei nº 10.507, de 10 de 
julho de 2002, que define seu exercício como exclusivamente 
no âmbito do Sistema Único de Saúde e sob a supervisão do 
gestor local em saúde. Realiza atividades de: 
a) Administra medicamentos conforme prescrição médica, 

auxilia em curativos e punções venosas. 
b) Secretaria a enfermeira nos assuntos administrativos e 

organizacionais da unidade. 
c) Prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de 

ações educativas em saúde realizada em domicílios ou 
junto às coletividades. 

d) Ministra cursos de atualização para a equipe de 
enfermagem. 

 
15. Para um paciente que esteja fazendo uso de antibióticos 
deve ser orientado a evitar o consumo de: 
a) Bebidas alcoólicas. 
b) Suco de frutas ácidas. 
c) Comidas temperadas. 
d) Gorduras. 
 
16. A evolução e desenvolvimento da criança é acompanhada 
mês a mês durante o primeiro ano. É esperado que o período 
em que começa a gatinhar e andar seja: 
a) 7° mês. 
b) 5° mês. 
c) 9° mês. 
d) 6° mês. 
 
17. Durante o período de amamentação existem algumas 
técnicas que auxiliam no alivio da dor e facilita a saída do leite 
materno, entre elas estão: 
a) Limpeza com água bicarbonatada. 
b) Aplicação de compressas mornas. 
c) Massagem no mamilo. 
d) Administração de antibióticos. 
 
18. O paciente portador de HAS – Hipertensão Arterial 
Sistêmica deve ser orientado a evitar o consumo de alimentos 
ricos em sódio, para auxiliar no controle da patologia. Este 
paciente deve atentar-se a: 
a) Realizar hidratação hídrica, uso de protetor solar e aumentar 

o consumo de frutas. 

b) Tomar as medicações cada dia em um horário diferente, 
realizar exames de controle. 

c) Realizar prevenção primária mensurando a pressão arterial 
em qualquer lugar, logo após a caminhada matinal. 

d) Tomar as medicações de controle e obedecer aos horários 
prescritos pelo médico, medir a pressão arterial sempre que 
possível, aumentar o consumo de líquidos e iniciar alguma 
atividade física. 

 
19. Quais os principais sintomas da hipoglicemia em pacientes 
portadores de Diabete Melitus: 
a) Suor frio, boca seca, halito cetônico e vertigens. 
b) Tonturas, salivação excessiva, sudorese e mau halito. 
c) Suor frio, boca seca, mau halito e cãibras. 
d) Tonturas, boca seca, cãibras e vertigens. 
 
20. A criança quando está desidratada apresenta sinais que 
devemos observar, tais como: 
a) Dor de ouvido, tosse, peito chiando e vômitos. 
b) Intoxicação alimentar, prostração, olhos fundos e diarreia. 
c) Prostração, olhos fundos, diarreia há mais de 03 dias e 

vômitos. 
d) Prostração, olhos fundos, diarreia e dor de ouvido. 
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