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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2013 PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DO 

MUNICÍPIO DE IPORÃ - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
DATA: 29/09/2013 

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele 
contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha 
qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem 
como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, 
apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão 

resposta devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente 

caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 

ASSINATURA: ____________________________________________ 
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Quantos tiroteios em massa já aconteceram nos EUA? 
 
Nesta semana, assassino em base da marinha americana tirou a vida de 12 pessoas; estima-se 78 casos desde 
1983. Os EUA precisam rever a permissão para portar armas? 
 
por Diogo Rodriguez 
 
É difícil dizer com certeza quantos foram, mas certamente são muitos. Existem registros de chacinas em escolas 
datadas 1891 e até de 1764, quando os Estados Unidos ainda eram colônia inglesa. É difícil achar dados 
detalhados sobre isso, mas sabemos bastante sobre as últimas décadas. A revista Mother Jones fez um 
levantamento com dados que vão de 1982 a 2012. Foram 62 casos. Um estudo feito pelo Congresso dos EUA 
estima 78 casos entre 1983 e o ano passado.  
[...] 
O relatório do congresso americano mostra que a maioria dos incidentes (26) aconteceu no lugar onde os 
atiradores costumavam trabalhar. O segundo lugar fica com estabelecimentos de educação (12). [...] 
Há algo a mais em comum entre essas histórias, que é o fácil acesso que os cidadãos americanos têm às armas 
de fogo. Esse direito é garantido pela segunda emenda à constituição americana, que diz que os 
cidadãos podem possuir armas. Por isso, em todos os estados americanos, com algumas variações, todas 
pessoas adultas podem comprar uma arma para propósito de autodefesa.  
[...] 
As autoridades americanas parecem preferir manter intacto o que diz sua bicentenária constituição a prevenir 
essas tragédias em massa. A última delas foi no dia 16 de setembro: um atirador matou 12 pessoas no prédio 
da Marinha, em Washington. 
 

(http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI342862-18579,00-
QUANTOS+TIROTEIOS+EM+MASSA+JA+ACONTECERAM+NOS+EUA.html) 

 

01 - O texto apresenta fatos relacionados aos tiroteios em massa nos EUA. Se compararmos ao 
Brasil, de acordo com as informações do texto, o acesso às armas nos EUA é facilitado. Qual a 
opinião do autor em relação a isso?   
a) O autor concorda com a segunda emenda à constituição dos EUA, pensando na proteção da população. 
b) O autor gostaria de comprar uma arma para autodefesa, pois se sente ameaçado pela constituição 
americana. 
c) O autor discorda do proposto na constituição dos EUA, pois o fácil acesso propicia a ocorrência de tragédias. 
d) O autor discorda do congresso americano, pois não disponibilizam os dados das chacinas de 1764. 
 
02 - “O segundo lugar fica com estabelecimentos de educação”. A que se refere “o segundo 
lugar”? 
a) aos estabelecimentos de educação. 
b) ao congresso americano. 
c) aos atiradores. 
d) ao local onde ocorrem os incidentes. 
 
03 - Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas orientadas pela mesma regra: 
a) histórias – tragédias. 
b) última – tragédias. 
c) última – bicentenária. 
d) difícil – propósito. 
 
04 - Na frase “É difícil achar dados detalhados sobre isso, mas sabemos bastante sobre as últimas 
décadas”, a conjunção “mas” poderia ser substituída, sem perder o sentido, por: 
a) ainda. 
b) agora. 
c) outrossim. 
d) entretanto. 
 
05 - Pedro tem um terreno que mede 15m x 45m. Ele irá construir uma casa de 100m². 
Aproximadamente quantos por cento do terreno será ocupado? 
a) 15%. 
b) 25%. 
c) 35%. 
d) 45%. 
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06 - 1.500kg equivale a: 
a) 150.000 gramas. 
b) 15.000 gramas. 
c) 1.500.000 gramas. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07 - Uma empresa pretende fazer a campanha de divulgação de sua marca utilizando flyers 
(panfletos) no formato retangular, de dimensões 15 cm x 30 cm, confeccionados em papel cuja 
especificação é 140g/m2. A massa total de 50 mil desses panfletos é igual a: 
a) 31,5 kg.    c) 315 kg. 
b) 63 kg.    d) 630 kg. 
 
08 - Dado um terreno em formato de retângulo medindo 23 metros por 45 metros. Qual a área 
desse terreno? 
a) 10.350m2.    c) 1.000m2. 
b) 1.035m2.    d) nenhuma das alternativas anteriores. 
    
09 - O município de Iporã faz fronteira com quais municípios? 
a) Umuarama e Francisco Alves. 
b) Umuarama e Cafezal do Sul. 
c) Cafezal do Sul e Francisco Alves. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
10 - Qual foi a primeira mulher vereadora do município de Iporã? 
a) Zilda Pereira da Silva. 
b) Cidinha Zago. 
c) Vanilda Bodevan. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Do que se trata a PORTARIA Nº648/GM DE 28 DE MARÇO DE 2006? 
a) Contém informações técnicas sobre identificação, prevenção de acidentes e primeiros socorros em acidentes 
causados por ofídios, aracnídeos e insetos. 
b) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS). 
c) Trata-se do Guia prático do Agente Comunitário de Endemias. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
12 - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 
o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. A Atenção Básica tem a Saúde da Família 
como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde, a atenção básica tem como fundamentos: 
a) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como 
a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento 
e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 
b) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda 
espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento 
e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 
c) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13 - A PORTARIA GM Nº 154, DE 24 DE JANEIRO DE 2008, cria os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família – NASF, com o objetivo de: 
a) Ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a 
inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização 
a partir da atenção básica. 
b) Orientar o trabalho do Agente Comunitário de Saúde. 
c) Trata-se do Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 



4 

 

 
14 - O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988 para que toda a 
população brasileira tenha acesso ao atendimento público de saúde. Assinale a alternativa que 
corresponde a todos os princípios e diretrizes do (SUS): 
a) Atenção primária à saúde, Prevenção de acidentes com animais peçonhentos. 
b) Universalidade, Equidade, Guia prático do agente comunitário de saúde. 
c) Universalidade, Integralidade, Equidade, Participação da comunidade, descentralização, Regionalização, 
Hierarquização. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
15 - Significa que o SUS deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a 
atenção necessária, sem qualquer custo. Todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, 
internações e tratamentos nos serviços de saúde, públicos ou privados, contratados pelo gestor 
público. A qual princípio do SUS corresponde? 
a) Integralidade. 
b) Universalidade. 
c) Equidade. 
d) Participação da comunidade. 
 
16 - Ainda em relação aos princípios e diretrizes do SUS, assinale a alternativa que corresponde ao 
princípio da Participação da Comunidade: 
a) É o princípio que prevê a organização e a participação da comunidade na gestão do SUS. Essa participação 
ocorre de maneira oficial por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde, na esfera nacional, estadual e 
municipal. 
b) É o princípio que deve disponibilizar serviços que promovam a justiça social, que canalizem maior atenção 
aos que mais necessita, diferenciando as necessidades de cada um. 
c) É o princípio que deve se organizar de forma que garanta a oferta necessária aos indivíduos e à coletividade. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
17 - A Atenção Primária à Saúde (APS), também conhecida no Brasil como Atenção Básica (AB), da 
qual a Estratégia Saúde da Família é a expressão que ganha corpo no Brasil, e é caracterizada: 
a) Pelo conjunto de ações de promoção e proteção da saúde. 
b) Prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
18 - O trabalho do agente comunitário de saúde é considerado uma extensão dos serviços de 
saúde dentro das comunidades, já que você é um membro da comunidade e possui com ela um 
envolvimento pessoal. Para realizar um bom trabalho, o agente comunitário precisa: 
a) Conhecer o território. 
b) Conhecer não só os problemas da comunidade, mas também suas potencialidades de crescer e se 
desenvolver social e economicamente. 
c) Ser ativo e ter iniciativa. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19 - O agente é um personagem fundamental, pois é quem está mais próximo dos problemas que 
afetam a comunidade, é alguém que se destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas e 
pela liderança natural que exerce. Sua ação favorece a transformação de situações-problema que 
afetam a qualidade de vida das famílias, como: 
a) Dificultar a autonomia ao individuo e a família. 
b) Aquelas associadas ao saneamento básico, destinação do lixo, condições precárias de moradia, situações de 
exclusão social, desemprego, violência intrafamiliar, drogas lícitas, acidentes, etc. 
c) Não fornecer informações que favoreçam a saúde, relacionadas ao modo de viver. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
20 - Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas “corre risco”, isto é, 
tem maior possibilidade ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. Alguns exemplos de 
situação de risco são: 
a) Bebês que nascem com menos de dois quilos e meio. 
b) Crianças que estão desnutridas. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
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21 - Em alguns casos, as pessoas têm mais chance de adoecer e morrer se não forem tomadas as 
providências necessárias, é necessário considerar ainda condições que aumentam o risco de as 
pessoas adoecerem, por exemplo: 
a) Baixa renda, desemprego, acesso precário a bens e serviços. 
b) Falta de água tratada, lixo armazenado em locais inadequados. 
c) Uso incorreto de venenos na lavoura, poluição do ar ou da água, esgoto a céu aberto. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
22 - Diabetes mellitus 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 a doença: 
a) Obesidade, história familiar, não praticar atividade física, hipertensão arterial, colesterol e triglicérideos 
elevados. 
b) Aumento do volume de urina. 
c) Fome excessiva, emagrecimento e fraqueza. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
23 - Seu papel como ACS junto às pessoas com diagnóstico de diabetes: 
a) Identificar as pessoas com diabetes de sua área de atuação e preencher a ficha B-DM do SIAB (Sistema de 
Informação de Atenção Básica). 
b) Estimular o consumo de bebidas alcoólicas. 
c) Verificar o comparecimento às consultas agendadas na UBS. 
d) As alternativas A e C estão corretas. 
 
24 - É uma doença transmissível causada por um bacilo, que é uma bactéria que tem a forma de 
bastão. Passa de uma pessoa para outra por meio das secreções das vias respiratórias e pelas 
gotículas de saliva. Assinale a alternativa que corresponde à doença: 
a) Tuberculose. 
b) Hanseníase. 
c) Hepatite B. 
d) Febre Amarela. 
 
25 - Os principais sinais e sintomas da Hanseníase são: 
a) Manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade. 
b) Aumento de sudorese no local. 
c) As letras “a” e “d” estão corretas. 
d) Aparecimento de nódulos debaixo da pele, normalmente sem sintomas. 
 
26 - O pré-natal é o primeiro passo para cuidar da saúde da gestante e do bebê. Qual a postura 
que o ACS deve ter frente aos cuidados com a gestante? 
a) Acompanhar se a gestante está indo às consultas de pré-natal. 
b) Não realizar busca ativa da gestante faltosa. 
c) Não orientar sobre a vacinação. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
27 - É mito o fato de que durante a gestação a mulher precisa comer por dois, mas é verdade que 
ela precisa ter mais atenção e cuidado na escolha dos alimentos. Você ACS deve orientar a 
gestante sobre: 
a) Não tampar vasilhas onde se guarda água, comer doces, balas, refrigerantes, alimentos gordurosos e 
salgados. 
b) Comer no mínimo seis vezes ao dia, em menores quantidades, tomar dois litros de água por dia ou mais. 
c) Usar adoçante sem orientação médica. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
28 - Amamentar é um ato de entrega e a mulher precisa estar disposta a se entregar. São 
vantagens do aleitamento materno: 
a) É o alimento mais completo que existe para o bebê. 
b) Evita mortes infantis. 
c) Previne o excesso de peso. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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29 - As pessoas estão vivendo mais e o fenômeno do envelhecimento populacional, entre outros 
aspectos, está diretamente relacionado aos avanços da saúde pública. Ao visitar as famílias onde 
há pessoas idosas, o ACS deverá verificar: 
a) Como e com quem mora; o grau de escolaridade; se há sinais de violência; uso contínuo de medicação; o 
idoso acamado e os cuidados necessários. 
b) Esquema de vacinação; se tem cuidador e quem é esse cuidador. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
30 - Atividades básicas de vida diária são 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. Quais são essas atividades? 
a) Alimentar-se. 
b) Vestir-se. 
c) Tomar banho. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 
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