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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, DE 12 DE JANEIRODE 2016. 

CADERNO DE PROVAS 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 

1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão ser desligados antes do início da 

prova; 

2. Você está recebendo um caderno de provas com 40 questões de múltipla escolha, com 4 

alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta; 

3. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de tinta 

azul ou preta; 

4. Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova corresponde ao 

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal 

imediatamente; 

5.  Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e assine o 

cartão; 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, que será o 

único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão resposta é de 

inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será substituído em caso de erro do 

candidato; 

7. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem 

como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer 

equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do concurso público; 

8. No decurso da Prova o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se 

acompanhado por um fiscal. 

9. Você terá 3 horas para a realização da prova, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta. 

10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova após 60 minutos de seu 

início. 

11. Os 3 últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se 

definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado o verso de todos os cartões 

resposta, bem como, o envelope lacrado contendo todos os cartões resposta da sala. 

12. Para o PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA marque somente uma alternativa 

preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra. Não faça um X 

ou qualquer outra marca. 

 

OBS: Você pode destacar esta folha. Utilize o verso para fazer suas anotações.  
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

1. Se em 2014, ocorreu eleição para Presidente da República, Senadores, Deputados Federais, 

Deputados Estaduais e Governadores, a eleição anterior a essa, para esses cargos foi em .................... e a 

próxima será em ...................... 

Qual das alternativas a seguir, preenche corretamente os espaços em branco respectivamente? 

a) 2010; 2018 

b) 2011; 2019 

c) 2010; 2017 

d) 2011; 2018 

 

2. A figura abaixo mostra exemplos de Redes Sociais, que são estruturas sociais virtuais compostas 

por pessoas e/ou organizações, conectadas por um ou 

vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos 

comuns, através de: 

a) Telefones fixos. 

b) Internet. 

c) Revistas 

d) Televisão 

 

3. Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou nos últimos anos. Isso 

requer uma atenção maior com o funcionamento da previdência social e com a expansão de uma faixa 

etária específica da população. Na área das Leis Brasileiras, a faixa etária em questão foi especificamente 

contemplada com o Estatuto do (da): 

a) Desarmamento. 

b) Criança. 

c) Idoso. 

d) Cidade. 

 

4. O símbolo a seguir representa uma competição esportiva que 

acontecerá em nosso país no corrente ano, a que se refere? 

a) Copa do mundo. 

b) Campeonato brasileiro. 

c) Jogos Olímpicos. 

d) Campeonato Carioca. 

 

5. Ao longo dos últimos anos, vem ocorrendo, no Brasil, o 

recadastramento biométrico promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral , este que é o processo de 

atualização dos dados constantes do cadastro eleitoral, com o objetivo de implantar a identificação de cada 

eleitor para garantir ainda mais segurança ao processo eleitoral. A implantação no país vem sendo 

gradual, já que é necessário convocar todo o eleitorado para a revisão biométrica. A biometria tem como 

objetivo a identificação das pessoas por meio: 

a) do sangue 

b) dos olhos 

c) das digitais 

d) da altura 
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6. O Paraguai é um dos países que fazem fronteira com o Brasil, sua moeda oficial é: 

a) Peso 

b) Real 

c) Nuevo sol 

d) Guarani  

 

7. Na atualidade, ouvimos com mais frequência a expressão lavagem de dinheiro. Entre outras 

possíveis conceituações, uma forma simples de defini-la é: 

a) Refere-se a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem 

ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma 

origem lícita. 

b) Forma pela qual os governos calculam o montante de riquezas produzidas pelo país em um 

determinado período de tempo. 

c) Método utilizado pelo sistema financeiro mundial para a elaboração de seus balanços anuais, de 

modo a garantir a distribuição dos lucros obtidos entre seus acionistas. 

d) Operação realizada de tempos em tempos pelas autoridades financeiras de um país para tirar de 

circulação moedas e cédulas falsas. 

 

8. O Brasil já teve várias unidades monetárias, o réis, foi a primeira, sendo herança da colonização e 

mantido após a Independência, em 1822. Nos anos 40 entra em cena o cruzeiro, nos anos 60, o cruzeiro 

novo, anos 70, o cruzeiro novamente, nos anos 80, o cruzado e em seguida cruzado novo. Nos anos 90, o 

cruzeiro, cruzeiro real e o real, moeda que circula até os dias atuais. (Adaptado de www1.folha.uol.com.br). 

A partir do exposto, em que ano da década de 90, entrou em vigor o real? 

a) 1991 

b) 1994 

c) 1996 

d) 1995 

 

9. A crise dos refugiados na Europa tem 

produzido muita discussão e gerado muitos 

problemas de ordem política e humanitária. Sobre 

esse contexto, assinale a proposição incorreta: 

a) A instabilidade política provocada pelas 

guerras civis, sobretudo pela guerra civil na Síria e 

pela atuação da facção terrorista Estado Islâmico em 

boa parte do território sírio é uma das razões dessa 

migração. 

b) Durante o primeiro semestre de 2015, houve 

uma grande leva de migrações de povos 

muçulmanos para países europeus, principalmente 

de pessoas  que deslocaram-se de países islâmicos, 

sobretudo da Arábia Saudita e Do Iraque. 

c) A Turquia, que assimilou um enorme contingente de refugiados  vêm restringindo a entrada desses 

refugiados, que partem em direção ao leste e ao sul da Europa. 

d) A  decisão de cada país europeu em aceitar ou não os refugiados geram uma crise de teor ético e 

político ao mesmo tempo, além de divergências culturais  entre muçulmanos e europeus. 
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10. Os movimentos de imigração para o Brasil se intensificaram desde 2012, especialmente de 

haitianos, bolivianos, espanhóis, franceses e americanos. Sendo do Haiti os principais migrantes, 

devido o país ter sido atingido nos últimos anos por desastres naturais que agravaram problemas já 

crônicos do país,  principalmente o terremoto de magnitude 7,0 na escala Richter que ocorreu no dia 12 

de janeiro de 2010, provocando uma série de feridos, desabrigados e mortes. Diversos edifícios 

desabaram inclusive o palácio presidencial: (Adaptado de http://brasilescola.uol.com.br/ ). 

A capital desse país chama-se: 

a) Porto Príncipe. 

b) São José. 

c) San Salvador. 

d) Havana. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Observe a tira abaixo e depois responda às questões 11 e 12: 

 
11. Nos dois primeiros quadrinhos da tira, percebe-se que o menino oferece a sua mercadoria: 

a) Discretamente; 

b) Tristemente; 

c) De forma simpática; 

d) Aos gritos. 

 

12. No segundo quadrinho da tira, o apelo para vender é reforçado:  

a) pela marcação de duplo ponto de exclamação na fala do menino;  

b) pela expressão de desespero do pedestre que assiste a cena; 

c) pela repetição de palavras para dar ênfase ao pedido; 

d) pela convicção do menino que a sua mercadoria é de boa qualidade. 
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Texto para as questões 13 e 14: 

O Pavão 

 

             Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas 

andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. 

O que há são minúsculas bolhas d´água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um 

arco-íris de plumas. 

            Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de 

elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade. 

           Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! Minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e 

estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de 

glórias e me faz magnífico. 

(BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. Rio de Janeiro: Record, 1996, p. 120)  

  

13. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto: 

a) O narrador descobriu que nas penas do pavão há pigmentos em que a luz se fragmenta; 

b) O narrador fez uma comparação do pavão com a beleza que algumas modelos ostentam pelas 

passarelas; 

c) O narrador considera que, assim como o pavão, o estilo imponente é que assegura beleza à arte; 

d) O narrador faz uma reflexão sobre simplicidade, tomando o pavão como exemplo. 

 

14. Em “O pavão é um arco-íris de plumas”, temos uma figura de linguagem denominada: 

a) comparação; 

b) metáfora; 

c) catacrese; 

d) metonímia. 

 

Leia a tira abaixo e depois responda a questão 15. 

 

 

 

15. “Carol é uma menina muito medrosa”. A palavra destacada é: 

a) Substantivo; 

b) Advérbio; 

c) Adjetivo; 

d) Pronome. 

http://3.bp.blogspot.com/-muHHuAI5tG8/Uka8o9kXBRI/AAAAAAAABks/Jbg5HFHhaew/s1600/menino+maluquinho+Polui%C3%A7%C3%A3o.jpg
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MATAMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

16. Para distribuir 450 litros de um refrigerante em garrafas de 300 mL, quantas garrafas são 

necessárias? 

a) 850 garrafas; 

b) 1000 garrafas; 

c) 1200 garrafas; 

d) 1500 garrafas; 

 

17. Qual é o número que deve ser somado a 10, 12, x e 16 para que a média aritmética seja 15,5.  

a) 24; 

b) 20; 

c) 30; 

d) 18; 

 

18. Numa eleição, 65000 pessoas votaram. O candidato que venceu recebeu 55% do total dos votos. O 

outro candidato recebeu 60% dos votos do candidato que venceu. Os demais foram votos brancos ou 

nulos. Quantos votos cada candidato recebeu respectivamente? 

a) Cada um recebeu 35000 e 30000; 

b) Cada um recebeu 35750 e 21450; 

c) Cada um recebeu 31000 e 34000; 

d) Cada um recebeu 34750 e 21250; 

 

19. Num saco há bolas de vôlei e basquete, num total de 15 bolas. Se colocarmos 2 bolas de vôlei e 

tirarmos 3 de basquete, ficamos com igual número de bolas dos dois tipos. Quantas bolas de cada tipo há 

no saco? 

a) 7 bolas de vôlei e 8 de basquete; 

b) 5 bolas de vôlei e 10 de basquete; 

c) 3 bolas de vôlei e 12 de basquete; 

d) 10 bolas de vôlei e 5 de basquete; 

 

20. Um colecionador possui um número de moedas antigas compreendido entre 150 e 200. Agrupando 

essas moedas de 12 em 12, de 15 em 15 e de 36 e 36, sempre sobram 10 moedas. Quantas moedas tem 

esse colecionador? 

a) 160 moedas; 

b) 175 moedas; 

c) 190 moedas; 

d) 200 moedas; 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21 – Segundo Art. 2º. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste, a soberania 

popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, 

nos termos desta Lei, mediante, exceto: 

a) plebiscito 

b) votação direta 

c) referendo 

d) iniciativa popular 
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22 – Segundo Art. 3º. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste, São símbolos do 

Município: 

a) o Brasão Municipal; 

b) a Bandeira;  

c) o Hino Municipal, 

d) Todas as alternativas 

 

23 – Segundo Art. 14. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste,  Além de outros 

casos previstos nesta Lei Orgânica, ao Município‚ será vedado, exceto: 

a) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 

com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da Lei, a 

colaboração de interesse público; 

b) Recusar fé‚ aos documentos públicos;  

c) Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si; 

d) É vedada a interrupção da continuidade territorial do Município ou de distrito origem. 

 

24 – Segundo Art. 18. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste, São estáveis 

após _______ anos de efetivo exercício os servidores nomeados parta cargos de provimento efetivo em 

virtude de concurso público. Assinale a alternativa correta. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

25 - Segundo Art. 17. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste, O servidor, 

observadas as disposições da Constituição Federal e da legislação federal pertinente, será aposentado: 

a) por invalidez, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de 

acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei; 

b) compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição; 

c) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público 

e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 

d) toda as alternativas estão corretas 

 

26 - O SUS é um projeto que assume e consagra os princípios da Universalidade, Equidade e 

Integralidade da atenção à saúde da população brasileira, o que implica conceber como “imagem-objetivo” 

de um processo de reforma do sistema de saúde “herdado” do período anterior, um “sistema de saúde”, 

capaz de garantir o acesso universal da população a bens e serviços que garantam sua saúde e bem-

estar, de forma equitativa e integral. Ademais, se acrescenta aos chamados “princípios finalísticos”, que 

dizem respeito à natureza do sistema que se pretende conformar, os chamados “princípios estratégicos”, 

que dizem respeito à diretrizes políticas, organizativas e operacionais, que apontam “como” deve vir a ser 

construído o “sistema” que se quer conformar, institucionalizar. Tais princípios, são? 

a)  a Descentralização,  

b) a Regionalização, 

c) a Hierarquização  

d) a dinamização social 
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27 - A ____________é um princípio finalístico, ou seja, é um ideal a ser alcançado, indicando, portanto, 

uma das características do sistema que se pretende construir e um caminho para sua construção. Para 

que o SUS venha a ser universal é preciso se desencadear um processo de universalização, isto é, um 

processo de extensão de cobertura dos serviços, de modo que venham, paulatinamente, a se tornar 

acessíveis a toda a população. Para isso, é preciso eliminar barreiras jurídicas, econômicas, culturais e 

sociais que se interpõem entre a população e os serviços. Assinale a alternativa correta. 

a) universalidade 

b) diversidade 

c) equidade 

d) todas as alternativas 

 

28 - O ________foi implantado em 1998 em substituição ao Sistema de Informação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde - SIPACS, pela então Coordenação da Saúde da Comunidade/Secretaria 

de Assistência à Saúde, hoje Departamento de Atenção Básica/Secretaria de Atenção à Saúde, em 

conjunto com o Departamento de Informação e Informática do SUS/Datasus/SE, para o acompanhamento 

das ações e dos resultados das atividades realizadas pelas equipes  do Programa Saúde da Família - 

PSF. 

a) SIAB 

b) DATA SUS 

c) SARGSUS 

d) nenhuma das alternativas 

 

29 - O SIAB foi desenvolvido como instrumento gerencial dos Sistemas Locais de Saúde e incorporou em 

sua formulação conceitos como  _______________ completamente inserido no contexto de reorganização 

do SUS no país, o que fez com que assumisse características distintas dos demais sistemas existentes. 

Tais características significaram avanços concretos no campo da informação em saúde. Assinale a 

alternativa correta. 

a) território,  

b) problema  

c) responsabilidade sanitária, 

d) todas as alternativas 

 

30 - 0 no Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) - é o conjunto de microáreas cobertas por 

uma equipe do PACS, com 1 instrutor/supervisor e, no máximo, ________ agentes comunitários de saúde,  

dentro de um mesmo segmento territorial. Neste caso, embora as microáreas sejam referenciadas 

geograficamente, elas nem sempre são contíguas.  Assinale a alternativa correta. 

a) 10  

b) 20  

c) 30  

d) 40  

 

31 – As ____________________são  espaços geográficos delimitados onde residem cerca de 400 a 750 

pessoas e corresponde à área de atuação de um agente comunitário de saúde (ACS). Assinale a 

alternativa correta. 

a) áreas 

b) micro áreas 

c) peridomicílos 

d) anexos 
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32 - O SIAB é um sistema idealizado para agregar e para processar as informações sobre a população 

visitada. Estas informações são recolhidas em fichas de cadastramento e de acompanhamento e 

analisadas a partir dos relatórios de consolidação dos dados. São instrumentos de coleta de dados, 

exceto? 

a) cadastramento das famílias - Ficha A; 

b) acompanhamento de gestantes - Ficha B-GES;  

c) relatórios de produção e marcadores para avaliação - Relatório PMA2 e PMA4 

d) acompanhamento de hipertensos - Ficha B-HA; 

 

33 - O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) utiliza os seguintes instrumentos do SIAB 

para o cadastramento das famílias. Assinale a alternativa correta. 

a) os relatórios PM2 e PM4. 

b) nos locais onde os agentes comunitários de saúde do PACS acompanharem sistematicamente os 

hipertensos, os diabéticos e os pacientes com tuberculose ou hanseníase, sugere-se a utilização das 

fichas B-HA, B-DIA, B-TB e B-HAN, respectivamente, instrumentos específico de acompanhamento destes 

grupos. 

c) os relatórios de situação de saúde e acompanhamento das famílias (relatórios SSA2 e SSA4). 

d) todas as alternativas 

 

34 - O Relatório PMA2-Complementar consolida _________________a produção das equipes de atenção 

básica, por área. Nele constam informações que classificam e quantificam os tipos de demanda atendida 

pelo profissional médico, atendimentos na área de saúde mental realizados pelo médico e enfermeiro, 

além dos tipos de atendimento realizado pelo cirurgião dentista, seus encaminhamentos e vigilância em 

saúde bucal. Assinale a alternativa correta. 

a) diariamente 

b) semanalmente 

c) mensalmente 

d) trimestralmente 

 

35 - Para que ocorram infecções parasitárias é fundamental que haja elementos básicos expostos e 

adaptados às condições do meio. Os elementos básicos da cadeia de transmissão das infecções 

parasitárias são o__________. No entanto, em muitos casos, temos a presença de vetores, isto é, insetos 

que transportam os agentes infecciosos de um hospedeiro parasitado a outro, até então sadio, ou seja, 

não infectado, como podemos citar nos casos da febre amarela, da leishmaniose outras doenças. Assinale 

a alternativa correta. 

a) hospedeiro, o agente infeccioso e o meio ambiente 

b) hospedeiro, o agente infeccioso e a água 

c) hospedeiro, o agente infeccioso e alimentos 

d) todas as alternativas 
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36 - ________ são considerados partículas ou fragmentos celulares capazes de se cristalizar até alcançar 

o novo hospedeiro. Por serem tão pequenos, só podem ser vistos com o auxílio de microscópios 

eletrônicos. São formados apenas pelo material genético, que pode ser o DNA ou RNA, e uma membrana 

proteica. Não dispõem de metabolismo próprio e são incapazes de se reproduzir fora de uma célula. 

Podem causar doenças no homem, animais e plantas. Assinale a alternativa correta. 

a) vírus 

b) bactérias 

c) fungos 

d) nenhuma das alternativas 

 

37 –________ Em uma cadeia de transmissão, ele pode ser o homem ou um animal, sempre exposto ao 

parasito ou ao vetor transmissor. Ele pode comportar-se como um portador que não apresenta sintomas ou 

como um indivíduo que apresente sintomas, sendo que os dois são capazes de transmitir a doença. Pode 

ser chamado de intermediário quando os parasitas nele existentes se reproduzem de forma assexuada, ou 

ainda podem ser considerados como definitivo, quando os parasitas alojados nele se reproduzem de modo 

sexuado. 

a) agente infeccioso 

b) hospedeiro 

c) vetor 

d) todas as alternativas 

 

38 – Zika Vírus é uma infecção causada pelo vírus______, transmitida pelo mosquito Aedes 

aegypti, mesmo transmissor da dengue da febre chikungunya. O vírus Zika teve sua primeira aparição 

registrada em 1947, quando foi encontrado em macacos da Floresta Zika, em Uganda. Entretanto, 

somente em 1954 os primeiros seres humanos foram contaminados, na Nigéria. O vírus Zika atingiu a 

Oceania em 2007 e a França no ano de 2013. O Brasil notificou os primeiros casos de Zika vírus em 2015, 

no Rio Grande do Norte e na Bahia. Assinale a alternativa correta. 

a) Zika 

b) Zikav 

c) Zikv 

d) Nenhuma das alternativas 

 

39 - O ciclo de transmissão do virus ocorre do seguinte modo: a fêmea do mosquito deposita seus ovos em 

recipientes com água. Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana. Após este 

período, transformam-se em mosquitos adultos, prontos para picar as pessoas. O Aedes aegypti procria 

em velocidade prodigiosa e o mosquito adulto vive em média 45 dias. Uma vez que o indivíduo é picado, 

demora no geral de ___a___dias para o Zika vírus causar sintomas. Assinale a alternativa correta. 

a) 3 a 12 

b) 3 a 15 

c) 3 a 20  

d) nenhuma das alternativas 

 

 

 

 

 

 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/dengue
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/febre-chikungunya
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40 - A transmissão do Zika raramente ocorre em temperaturas abaixo de 16° C, sendo que a mais propícia 

gira em torno de 30° a 32° C - por isso ele se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. A fêmea 

coloca os ovos em condições adequadas (lugar quente e úmido) e em _____ horas o embrião se 

desenvolve. É importante lembrar que os ovos que carregam o embrião do mosquito transmissor da Zika 

Vírus podem suportar até um ano a seca e serem transportados por longas distâncias, grudados nas 

bordas dos recipientes e esperando um ambiente úmido para se desenvolverem. Assinale a alternativa 

correta. 

a) 12 

b) 24 

c) 36 

d) 48 

 


