
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Saúde Pública 
- 10 questões de Português 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 04/05/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, de 05/02/2015. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 03 DE MAIO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 



 

 

 

  

PARTE I – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
01 - Considerando os conhecimentos gerais que o Agente 
Comunitário de Saúde deve ter para exercer 
adequadamente as suas funções, analise as alternativas 
seguintes e assinale a que não se refere a um medicamento 
utilizado como anti-hipertensivo em adultos: 

A) Metoclopramida  
B) Captopril 
C) Hidroclorotiazida 
D) Anlodipino 
E) Losartana  

 
02 - Dentre as fichas e relatórios listados a seguir, assinale 
o que não deverá ser preenchido pelo Agente Comunitário 
de Saúde? 

A) Ficha B-HAN 
B) Ficha A 
C) Ficha D 
D) Ficha B-DIA 
E) Relatório PMA2 

 
03 - Qual dos seguintes profissionais tem entre as suas 
atribuições na equipe de saúde da família realizar a 
supervisão dos Agentes Comunitários de Saúde? 

A) Médico 
B) Psicólogo 
C) Assistente social 
D) Enfermeiro 
E) Secretário de saúde 

 
04 - Quais são as fichas utilizadas pelos agentes 
comunitários de saúde que se destinam ao registro de 
informações sobre as suas atividades diárias e para 
cadastramento das famílias, respectivamente? 

A) Ficha D e Ficha C 
B) Ficha D e Ficha A 
C) Ficha B-Dia e Ficha B-Hans 
D) Ficha e B-HA e Ficha D 
E) Ficha A e Ficha B-Dia 

 
05 - Qual das vacinas não faz parte daquelas que deverão 
ser administradas no segundo mês de vida, de acordo com 
o Calendário Nacional de Vacinação, disponível no 
Sistema Único de Saúde, em situação de rotina? 

A) Antipólio 
B) Pentavalente 
C) Pneumocócica 10 V 
D) Rotavírus humano 
E) Tríplice viral 

 
06 - De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, 
disponível no Sistema Único de Saúde, em situação de 
rotina, são reforços que deverão ser administrados à 
criança aos 15 meses: 

A) Hepatite B, Antipólio e Meningococica C. 
B) BCG, DTP e Antipólio. 
C) DTP, Antipólio (VOP) e Meningococica C. 
D) DTP, Antipólio e Hepatite A. 
E) Pneumocócica 10 v, Hepatite A e Hepatite B. 

 

07 - Qual dos seguintes trata-se do medicamento 
comumente utilizado pelo paciente diabético como 
hipoglicemiante oral? 

A) Hidroclorotiazida 
B) Insulina regular 
C) Clorpromazina   
D) Metoclopramida 
E) Glibenclamida 

 
08 - Em Epidemiologia o significado específico de 
doenças que atingem animais é o seguinte: 

A) Microorganismos 
B) Bacteremia  
C) Zoonoses  
D) Agente biológico 
E) Viroses 

 
09 - De acordo com a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 
2014, que define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo 
o território nacional e dá outras providências, qual das 
doenças ou agravos listados a seguir, necessitam de 
notificação compulsória imediata? 

A) Leishmaniose visceral e Antraz pneumônico. 
B) Botulismo e Febre do Nilo Ocidental. 
C) Botulismo e Acidente de trabalho com exposição 

a material biológico. 
D) Febre de Chikungunya e Hepatites virais. 
E) Leishmaniose Tegumentar Americana e Óbito 

infantil. 
 

10 - Considerando que o Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) deve estar preparado para prestar orientações 
básicas à comunidade, sobre o umbigo do recém-nascido, 
qual das orientações não é correta? 

A) O coto umbilical cairá espontaneamente após os 
90 dias de vida. Alguns recém-nascidos 
apresentam um umbigo grosso e gelatinoso, que 
poderá retardar sua queda até em torno de 125 
dias. 

B) Pode ocorrer discreto sangramento após a queda 
do coto umbilical, que não requer cuidados 
especiais.  

C) Os cuidados com o coto umbilical são importantes 
para evitar infecções. A limpeza deve ser diária 
durante o banho e deixar sempre seco. Também 
não se deve colocar no local ervas, fumo, frutas, 
moedas ou qualquer outro objeto. 

D) Não se devem usar as faixas ou esparadrapos, pois 
não deixam o umbigo secar, além de dificultar a 
respiração do bebê.  

E) Se observar o aparecimento de secreção, sangue 
ou cheiro desagradável no coto umbilical, é 
preciso orientar que a mãe leve o bebê à Unidade 
Básica de Saúde. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

11 - “O teste do pezinho, da orelhinha e do olhinho do 
recém-nascido fazem parte de um Programa Nacional, 
criado em 2001 pelo Ministério da Saúde, com objetivo de 
diagnosticar diversas doenças a tempo de fazer o 
tratamento precocemente, reduzindo ou eliminando 
sequelas, como o retardo mental, surdez e cegueira”. A 
qual Programa especificamente o texto se refere? 

A) Saúde da criança 
B) Estratégia de saúde da família 
C) Triagem Neonatal 
D) Agentes comunitários de saúde 
E) Vida saudável 

 
12 - Sobre o Teste do pezinho, qual a orientação correta 
sobre o período de realização? 

A) Entre o 9º e o 10º mês de vida do bebê. 
B) Entre o 1º e o 2º dia de vida do bebê. 
C) Entre o 4º e o 5º mês de vida do bebê. 
D) Entre o 3º e o 7º dia de vida do bebê. 
E) Entre o 11º e o 12º mês de vida do bebê. 

 
13 - Sabendo que a hanseníase é uma doença 
infectocontagiosa, de evolução lenta, que atinge pele e 
nervos periféricos, qual dos sinais é fundamental conhecer 
para contribuir com a busca ativa das pessoas portadoras 
dessa doença?  

A) Coceira no local mancha ou lesão. 
B) Sangramento no local da mancha ou lesão. 
C) Vermelhidão no local da mancha ou lesão. 
D) Dor no local da mancha ou lesão. 
E) Dormência no local da mancha ou lesão. 

 
14 - Além da Poliquiomioterapia (PQT) realizada pelos 
portadores de hanseníase, assinale quais outros 
medicamentos poderão ser usados em caso de episódios 
reacionais: 

A) Tenoxican e Ciprofloxacino. 
B) Gentamicina e Fusrosemida. 
C) Captopril e Hidroclorotiazida. 
D) Sertralina e Dexclofeniramina. 
E) Talidomida e Prednisona. 

 
15 - Analise as alternativas a seguir sobre o tratamento de 
adultos portadores da Tuberculose Pulmonar e assinale 
qual dos medicamentos não faz parte do esquema? 

A) Rifampicina   
B) Dapsona 
C) Pirazinamida 
D) Isoniazida  
E) Etambutol  

 
16 - Qual das doenças sexualmente transmissíveis listadas 
a seguir é causada por vírus e não possui cura? 

A) AIDS  
B) Gonorreia  
C) Sífilis 
D) Tricomoníase 
E) Clamídea  

 
 
 
 
 

17 - Qual dos medicamentos listados a seguir costuma ser 
usado pela via oral, por Portadores de Diabetes Mellitus 
para reduzir os níveis de glicemia? 

A) Insulina. 
B) Hidroclorotiazida. 
C) Captopril 
D) Glibenclamida 
E) Enoxaparina  

 
18 - Com qual nível glicêmico um Portador de Diabetes 
Mellitus pode ser considerado com hipoglicemia? 

A) Abaixo de 100 mg/dl 
B) Abaixo de 90 mg/dl 
C) Abaixo de 75 mg/dl 
D) Abaixo de 70 mg/dl 
E) Abaixo de 80 mg/dl 

 
19 - Qual dos agentes etiológicos listados a seguir está 
relacionado diretamente à Doença de Chagas? 

A) Treponema pallidum 
B) Schistosoma mansoni 
C) Escherichia coli 
D) Sarcoptes scabiei 
E) Trypanosoma cruzi  

 
20 - O helminto Wuchereria bancrofti tem importância 
epidemiológica na transmissão de qual doença? 

A) Brucelose 
B) Sífilis  
C) Filariose 
D) Esquistossomose 
E) Febre amarela    

  
PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - Qual dos seguintes personagens históricos influenciou 
decisivamente nas Políticas Públicas de Saúde conhecidas 
como Movimento Campanhista? 

A) Oswaldo Cruz 
B) Carlos Chagas 
C) Costa e Silva 
D) Jânio Quadros 
E) Emílio Ribas 

 
22 - O Movimento da Reforma Sanitária foi fundamental para 
os destinos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, 
influenciando o texto da nova Constituição à época. Qual a 
Constituição Federal que oficializou a criação do Sistema 
Único de Saúde no Brasil? 

A) Constituição Federal de 1988 
B) Constituição Federal de 1924 
C) Constituição Federal de 1937 
D) Constituição Federal de 1946 
E) Constituição Federal de 1967 

 
23 - A partir da Lei 8080/90 foi regulado o funcionamento do 
Sistema Único de Saúde brasileiro. Em qual dos seus artigos 
fica estabelecido que a saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício? 

A) Artigo 1º  
B) Artigo 2º  
C) Artigo 3º  
D) Artigo 4º   
E) Artigo 5º  



 

 

 

  

24 - A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, coloca que “As 
ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 
ainda aos seguintes princípios”: Analise as alternativas a 
seguir e assinale qual dos princípios está errado:  

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

D) Centralização político-administrativa. 
E) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 

ou privilégios de qualquer espécie. 
 

25 - As decisões na área de saúde atualmente são tomadas a 
partir das reuniões realizadas periodicamente nas Instâncias 
Colegiadas, que tem uma importância fundamental nos 
destinos do Sistema Único de Saúde. A definição da 
Instâncias Colegiadas se deu a partir de qual Lei? 

A) 8.080/90 
B) 10.104/88 
C) 4.040/80 
D) 302/94 
E) 8.142/90 

 
26 - As Políticas Públicas de Saúde no Brasil estabelecem 
o atendimento sistematizado através de Programas 
populares, que são reconhecidos e utilizados pela 
população, principalmente na Estratégia de Saúde da 
Família. Analise as alternativas a seguir que representam 
alguns dos Programas atualmente disponíveis no Sistema 
Único de Saúde e assinale aquele que não se trata de um 
desses Programas: 

A) Mais médicos 
B) Academia da saúde 
C) Mais saúde 
D) Melhor em casa 
E) HumanizaSus  

 
27 - Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que 
melhor define a Programação Pactuada Integrada (PPI): 

A) Sistema informatizado gerenciado pelo Ministério 
da Educação no qual instituições públicas de 
ensino superior oferecem vagas para candidatos 
participantes do Exame Nacional de Ensino 
Médio. 

B) Sistema responsável por informações para a 
gestão dos serviços de saúde e para os 
profissionais conhecerem as doenças que levam a 
população às internações hospitalares. 

C) Processo feito por um socorrista, médico e 
enfermeiro fora do ambiente hospitalar, destinado 
às vítimas de trauma (acidentes de trânsito, 
acidentes industriais, acidentes aéreos etc.). 

 
 
 

D) Processo instituído no âmbito do SUS, onde, em 
consonância com o planejamento em saúde, são 
definidas e quantificadas as ações para a 
população residente em cada território, bem como 
efetuados os pactos intergestores para garantia de 
acesso da população aos serviços de saúde. 

E) Parte fixa do Piso de Atenção Básica para efeito 
do cálculo do montante de recursos a ser 
transferido do Fundo Nacional de Saúde aos 
Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito 
Federal. 
 

28 - Instituída a partir da Portaria nº 373, DE 27 de 
fevereiro de 2002, a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde – NOAS-SUS 01/2002 que amplia as 
responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; 
estabelece o processo de regionalização como estratégia de 
hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior 
eqüidade; cria mecanismos para o fortalecimento da 
capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e 
procede à atualização dos critérios de habilitação de 
estados e municípios. A NOAS em seu Capítulo 1 sobre a 
Regionalização estabelece: 

A) O processo de regionalização como estratégia de 
hierarquização dos serviços de saúde e de busca 
de maior eqüidade. 

B) A descrição da organização do território estadual 
em regiões/microrregiões de saúde e módulos 
assistenciais, com a identificação dos municípios-
sede e municípios-pólo e dos demais municípios 
abrangidos. 

C) Aprovado o Plano Diretor de Regionalização e 
demais produtos, a CIB deverá remetê-la ao 
Conselho Estadual de Saúde - CES, que terá 30 
(trinta) dias para apreciação e deliberação. 

D) Instituir a Gestão Plena da Atenção Básica 
Ampliada (GPAB-A), como uma das condições de 
gestão dos sistemas municipais de saúde. 

E) O conjunto de procedimentos assistenciais que 
compõem as ações de Atenção Básica Ampliada é 
compreendido por aqueles atualmente cobertos 
pelo Piso de Atenção Básica (PAB), acrescidos 
dos procedimentos relacionados no ANEXO 2 
desta Norma. 

 
29 - Dentre os Sistemas de Informação em Saúde, listados 
a seguir, assinale aquele que é utilizado para registro 
específico das informações referentes às doenças de 
notificação compulsória: 

A) SINAN – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO. 

B) SIM – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
MORBIDADES. 

C) SINASC – SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
SOBRE NASCIDOS VIVOS 

D) SISVAN – SISTEMA DE VIGILÂNCIA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 

E) SIAB – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA 
ATENÇÃO BÁSICA. 

 
 
 
 



 

 

 

  

30 - O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas 
institucionais do Sistema Único de Saúde (SUS), pactuado 
entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) 
com o objetivo de promover inovações nos processos e 
instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e 
qualidade das respostas do SUS. Este Pacto divide-se em 3 
componentes, que são: 

A) Pacto pela vida, Pacto federativo e Pacto de gestão do 
SUS 

B) Pacto ambientalista, Pacto de qualidade e Pacto em 
defesa do Brasil. 

C) Pato ambientalista, Pacto de qualidade e Pacto 
federativo. 

D) Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de 
gestão do SUS. 

E) Pacto federativo, Pacto autofinanciado e Pacto de 
desenvolvimento do SUS. 

 
PARTE III - PORTUGUÊS 
 

As questões de 31 a 37 referem-se ao texto seguinte: 
 

A Outra Noite 
 

 Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite 
de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para 
casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana; e 
contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar 
lindo, de lua cheia; e que as nuvens feias que cobriam a cidade 
eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma 
paisagem irreal. 
 Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer 
aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim: 
 – O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua 
conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima? 
 Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e 
torpe havia uma outra – pura, perfeita e linda. 
 – Mas, que coisa... 
 Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu 
fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. 
Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. 
 – Ora, sim senhor... 
 E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um "boa 
noite" e um "muito obrigado ao senhor" tão sinceros, tão 
veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. 
 

Rubem Braga BRAGA, R., Para gostar de ler, vol. 2, crônicas, 
São Paulo, Ática. 

 

31 - Em seu texto, o narrador comenta: 
A) um fato corriqueiro, do dia a dia. 
B) um sonho inesperado 
C) um pensamento indesejável 
D) um comportamento previsível 
E) um acontecimento violento  

 

32 - Das afirmações seguintes: 
I. A observação do céu foi o fato que desencadeou a crônica. 
II. A ideia central do texto é a oposição entre a noite abaixo das 
nuvens e a noite acima delas. 
III. O texto apresenta trechos que comprovam os sentimentos 
de dúvida, gratidão e admiração do chofer. 

A) Estão corretas apenas as afirmações I e II. 
B) Todas as afirmações estão corretas. 
C) Estão corretas apenas as afirmações I e III. 
D) Estão corretas apenas as afirmações II e III. 
E) Apenas a afirmação I está correta. 

33 - Das afirmações seguintes: 
I. Na crônica identificamos a ausência das falas dos 
personagens. 
II. Os verbos “vinha”, “encontrei”, trouxe” e “contei” 
encontram-se na 3ª pessoa do singular e permitem assim que 
o narrador participe da história. 
III. O cronista utiliza a expressão “colchões de sonho” para se 
referir às nuvens. 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Apenas o item III está correto. 
E) Todos estão incorretos. 

 
34 - O vocábulo “TÁXI” (1º parágrafo) acentua-se pela 
seguinte justificativa: 

A) É oxítona terminada em “I”. 
B) É proparoxítona. 
C) É paroxítona terminada em “XI”. 
D) Todas as paroxítonas são acentuadas. 
E) É paroxítona terminada em “I”. 

 
35 - Identificamos, respectivamente, nos vocábulos 
“VENTO” e “CHUVA” (1º parágrafo): 

A) 01 dígrafo e 01 encontro consonantal 
B) 01 encontro consonantal e 01 dígrafo 
C) 01 dígrafo em cada um 
D) 01 encontro consonantal e 01 ditongo 
E) 01 hiato e 01 dígrafo  

 
36 - No trecho “E, quando saltei e paguei a corrida, ele me 
disse...” a função sintática do termo destacado é: 

A) objeto indireto 
B) aposto 
C) complemento nominal 
D) objeto direto 
E) vocativo 

 
37 - Os vocábulos OUTRO, AQUI e IRREAL, 
respectivamente, classificam-se na morfologia como: 

A) pronome, advérbio, adjetivo 
B) pronome, advérbio, substantivo 
C) pronome, preposição, adjetivo 
D) advérbio, preposição, adjetivo 
E) preposição, advérbio, substantivo 

 
38 - Todas as alternativas apresentam emprego correto da 
crase, exceto: 

A) O acesso à internet deve ser garantido a todos os 
brasileiros. 

B) Todas as pessoas deveriam ser incentivadas à ler. 
C) É preciso promover o direito à educação. 
D) Às vezes, canto para não chorar. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
39 - No período “Algumas pessoas não respeitam os mais 
velhos nem se importam com as injustiças sociais”, a 
oração destacada classifica-se como: 

A) coordenada sindética adversativa 
B) coordenada sindética conclusiva 
C) subordinada substantiva 
D) coordenada sindética aditiva 
E) coordenada assindética 



 

 

 

  

A questão 40 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 - Das afirmações seguintes: 
I. Na frase “Calvin, venha aqui, por favor?”, o verbo foi 
empregado no modo imperativo afirmativo. 
II. Na frase “Você me entregou”, o verbo é reflexivo. 
III. Na frase “Você foi expulsa?” o verbo está na voz 
passiva analítica. 

A) Estão corretos apenas itens I e II. 
B) Estão corretos apenas itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Estão corretos apenas itens I e III. 

 

 




