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PROCESSO SELETIVO Nº 8/2015 

CADERNO DE PROVAS 

CARGO: Agente Comunitário de Saúde 

 

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 30 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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LINGUA PORTUGUESA 

 

 

Utilize o Texto abaixo para responder as questões 1 e 2: 

 

  

Lúcia saiu de casa toda prosa, com seus sapatos novos. Estava se sentido uma princesa, 

com aqueles sapatinhos brancos! De repente... BRUM! Um trovão e, logo, logo, a maior chuva! 

“Meus sapatos!” Pensou ela, apavorada. Mas teve uma idéia: tirou os sapatos, escondeu-os embaixo 

do braço e seguiu seu caminho, descalça, brincando nas poças d’água. 

 

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

a) Os sapatos de Lúcia eram novos; 

b) Os sapatos de Lúcia eram brancos; 

c) Lúcia tirou os sapatos porque estavam apertados; 

d) Lúcia ficou descalça porque começou a chover. 

 

2. De acordo com a frase “Estava se sentindo uma princesa, com aqueles sapatinhos 

brancos!”, pode-se concluir que a menina estava se sentindo: 

a) Feia; 

b) Bonita; 

c) Alta; 

d) Adulta. 

 

3. Leia o texto abaixo é: 

 

As faixas de segurança para pedestres são pintadas no asfalto e indicam por onde as pessoas 

devem atravessar a rua. Os motoristas devem parar o carro antes das faixas. 

 

O assunto principal do texto é: 

a) Atropelamentos; 

b) Motoristas embriagados; 

c) Faixas de segurança para pedestres; 

d) Automóveis. 

 

Utilize o texto abaixo para responder às questões 4 e 5: 

 

 

A Raposa e as Uvas 

 

 Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de uvas. Ficou logo com muita 

vontade de apanhar as uvas para comer. 

 Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. 

 Depois de muito tentar foi-se embora, dizendo: 

 - Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo... 
                                     Ruth Rocha. Fábulas de Esopo, São Paulo, FTD,1992. 
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4. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto: 

a) A raposa encontrou uma cesta cheia de uvas; 

b) A raposa tentou pegar uvas numa parreira, mas não conseguiu; 

c) A raposa subiu na parreira para procurar comida; 

d) A autora do texto é a raposa. 

 

5. O sentido da frase abaixo não fica alterado se a palavra destacada for substituída por:  

 

“Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer.”  

 

a) Bater; 

b) Comer; 

c) Tentar; 

d) Pegar. 

 

Leia o texto e depois responda às questões 6 e 7: 

 

 
 

6. De acordo com o texto, o que o autor diz que mais sente falta é: 

a) De morar na fazenda; 

b) Do barulho do pica-pau; 

c) Das árvores; 

d) Das larvas e insetos. 

 

7. Não está de acordo com o texto a afirmativa da alternativa: 

a) O pica-pau batia o bico no tronco das árvores; 

b) O pica-pau procurava larvas e insetos escondidos na madeira; 

c) O autor do texto diz que tem saudades do toque, toque, toque do pica-pau; 

d) O autor diz que quer voltar a morar na fazenda. 
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MATEMATICA E RACIOCINIO LÓGICO 

 

8. Observe a sequencia de números abaixo: 

 

2 – 5 – 8 - ____ - 14 – 17 - _____ - 23. 

Assinale a alternativa que apresenta a alternativa que completa corretamente a sequencia. 

a) 10 – 18; 

b) 11 – 20; 

c) 12 – 18; 

d) 12 – 20; 

 
9. Seu Antonio fez a revisão de seu automóvel para poder rodar com maior segurança nas 

férias, gastou um total de R$ 684,00. Para fazer o pagamento deu uma entrada de R$ 150,00 e 

parcelou o resto em três vezes. De quanto ficou cada prestação? 

a) R$ 228,00 

b) R$ 192,00  

c) R$ 178,00 

d) R$ 156,00 

 

10. A tabela abaixo apresenta um segredo matemático: 

 

Equação R1 R2 R3 

2*2 4 4 0 

2*3 6 5 1 

3*3 9 6 3 

3*4 X 7 Y 

  

Quais são os valores de “X” e “Y” respectivamente? 

a) 15 e 8; 

b) 14 e 7; 

c) 13 e 6; 

d) 12 e 5; 

 

11. O salário bruto de seu Mario na prefeitura de Guatambu é de R$ 1.345,00, deste valor são 

descontados 3% de imposto e mais 5% referente a um empréstimo que seu Mario contraiu. Qual é o 

salário líquido de seu Mario? 

a) R$ 1.237,40; 

b) R$ 1.185,25; 

c) R$ 1.025,80; 

d) R$ 985,60; 

   

12. A padaria de Guatambu vende pão em Kg, sabe-se que um Kg de pão custa R$ 7,89, se 

neste Kg podem ser encontrados 13 pães, quanto custa, aproximadamente, cada pão? 

a) R$ 0,45 

b) R$ 0,50 

c) R$ 0,55 

d) R$ 0,60 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

13. A imagem a seguir pode ser encontrada em vários alimentos 

disponíveis para nosso consumo nos supermercados, ela significa: 

a) Translúcido 

b) Transgênico  

c) Transformado 

d) Transfigurado 

 

14. Leia a notícia: “Inflação do material escolar chega a 60% em um ano. Em época de inflação 

na casa dos dois dígitos, a sazonal dor de cabeça com a compra de material escolar fica ainda 

maior”. Revista Veja, Janeiro de 2016. 

Sobre o termo inflação é incorreto afirmar que: 

a) A taxa de inflação é o aumento no nível de preços,ou seja, é a média do crescimento dos 

preços de um conjunto de bens e serviços em um determinado período." 

b) Quando a inflação é superior ao aumento de salários, por exemplo, há ganhos no poder de 

compra da população assalariada." 

c) Ela se mede com base em índices, como o IPCA, que ponderam os bens e serviços mais 

importantes para a população e medem o crescimento desses preços.  

d) A longo prazo, o melhor remédio para inflação é a expansão da capacidade produtiva, que 

aumenta a oferta de produtos e reduz os preços dos mesmos." 

 

15. Você já deve ter ouvido falar que o Aedes aegypti é um mosquito com hábitos oportunistas. 

Por qual razão? É um mosquito doméstico, que vive dentro ou ao redor de domicílios ou de outros 

locais frequentados por pessoas, como estabelecimentos comerciais, escolas ou igrejas, por 

exemplo. Tem hábitos preferencialmente diurnos e alimenta-se de sangue humano, sobretudo ao 

amanhecer e ao entardecer. Por ser um mosquito que vive perto do homem, sua presença é mais 

comum em áreas urbanas A infestação do mosquito é sempre mais intensa no verão, em função da 

elevação da temperatura e da intensificação de chuvas. Pesquisas realizadas em campo indicam que 

os grandes reservatórios, como caixas d’água, galões e tonéis (muito utilizados para armazenagem 

de água para uso doméstico em locais dotados de infraestrutura urbana precária), são os criadouros 

que mais produzem o mosquito. Adaptado do Instituto Oswaldo Cruz.  

A partir das últimas pesquisas divulgadas, esse mosquito é responsável pela transmissão das 

doenças: 

a) Dengue, malária e zika. 

b) Zika, chikungunya e dengue. 

c) chikungunya, leishmaniose e dengue. 

d) Dengue, Filariose e zika. 

 

16. A chamada camada pré-sal é a denominação das reservas de.................................... 

encontradas abaixo de uma profunda camada de sal no subsolo marítimo, também chamada 

de subsal. As rochas reservatório deste tipo de região normalmente são encontradas em regiões 

muito profundas, de difícil localização e de acesso mais complexo. A maior parte dessas reservas 

"pré-sal" ou "subsal" atualmente conhecidas no mundo está em áreas marítimas profundas e ultra-

profundas. A primeira reserva petrolífera em área pré-sal no mundo ocorreu no litoral brasileiro.  

 

A palavra que preenche corretamente a frase acima é: 
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a) Gás natural 

b) Carvão mineral 

c) Petróleo 

d) Xisto betuminoso 

 

17. Muita gente tem consciência da importância de realizar a coleta de lixo para reciclagem, 

porém, o número de lixo reciclado no Brasil ainda é muito pequeno, em relação ao lixo produzido. 

Para melhorar a situação, as pessoas devem se informar onde existem pontos de coleta seletiva 

próximo. Quando houver a necessidade de levar seu lixo até um dos pontos de coleta, é preciso 

saber que existem lixeiras específicas para cada tipo de resíduo, que são diferenciadas por cores. 

Essas cores seguem um padrão internacional. Sobre as cores da reciclagem a alternativa correta é: 

a) Azul: plástico 

b) Vermelho: vidro 

c) Verde: papel e papelão 

d) Amarelo: metal 

 

18. Das alternativas a seguir, assinale a alternativa que apresenta apenas estados que não 

possuem litoral: 

a) Minas Gerais, Mato Grosso e Amapá. 

b) Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia. 

c) Acre, Tocantins e Piauí. 

d) Maranhão, Roraima e Pará. 

 

19. O município de Guatambu foi crido, após plebiscito, pelo decreto nº 8482 de: 

a) 12 de dezembro de 1991; 

b) 12 de janeiro de 1992; 

c) 12 de março de 1992; 

d) 12 de dezembro de 1992; 

 

20. Dentro da classificação dos animais vertebrados, os mamíferos são os mais importantes. As 

fêmeas desta espécie possuem glândulas mamárias que secretam leite, alimento indispensável aos 

mamíferos da mais tenra idade. Neste contexto, dentre os animais listados abaixo assinale aquele 

que não é um mamífero. 

a) Baleia; 

b) Morcego; 

c) Tubarão; 

d) Raposa; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. A giardíase é uma parasitose com ampla distribuição mundial, tendo maior prevalência em 

locais de clima tropical e subtropical, no Brasil sua incidência varia de 12,4% a 50%, dependendo do 

estudo, da região e faixa etária pesquisada, vindo a predominar nas crianças entre zero e seis anos. 

Indique como ocorre a transmissão: 

a) Ingestão de cistos que contaminam a água e alimentos 

b) Transmissão interpessoal em creches e hospitais psiquiátricos 

c) Transmissão sexual (sexo anal/oral).   

d) Todas as alternativas estão corretas  
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22. Sobre Hipertensão Arterial assinale V verdadeiro e F falso. 

 

( ) É uma doença crónica determinada por elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias, o que 

faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer circular o 

sangue através dos vasos sanguíneos. 

(  ) A pressão normal em repouso situa-se entre os 110 e 130mmHg para a sistólica e entre 80 e 

100 mmHg para a diastólica 

(  ) A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para a ocorrência do acidente vascular 

cerebral, trombolembólico ou hemorrágico, enfarte agudo do miocárdio, aneurisma arterial, doença 

arterial periférica 

 

A sequencia correta de cima para baixo é: 

a) F – F – F  

b) V – V – V  

c) V – F – V  

d) F – V – V  

 

23. Qual a função do SUS. Indique a resposta correta. 

a) Com o advento do SUS, toda a população brasileira passou a ter direito à saúde universal e 

gratuita, financiada com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, conforme rege o artigo 195 da Constituição.  

b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador; ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

c) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24. No combate a Dengue qual o papel do Agente de Saúde na orientação sobre os cuidados. 

EXCETO 

a) Adicionar pó de café nos recipientes com água 

b) Manter tampados caixas, tonéis e barris de água 

c) Não jogue lixo em terrenos baldios 

d) Ao guardar garrafas de vidro ou plásticos mantenha sempre a boca para baixo 

 

25. Para combater o mosquito da dengue assinale V verdadeiro ou F falso. 

(  ) Utilizando ar condicionado e ventiladores ajuda no combate ao mosquito. 

(  ) Acender velas de citronela combatemos o mosquito 

(  ) Ingerir vitamina B afasta o mosquito 

(  )  Bora de café nos recipientes mata as larvas 

 

A sequencia correta de cima para baixo é: 

a) V- V- V- V  

b) F- F- F- F 

c) V- V- F –F 

d) F –V- F- V  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_cr%C3%B3nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_arterial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circula%C3%A7%C3%A3o_do_sangue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circula%C3%A7%C3%A3o_do_sangue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro_de_merc%C3%BArio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Factor_de_risco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_vascular_cerebral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_vascular_cerebral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enfarte_do_mioc%C3%A1rdio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aneurisma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_arterial_perif%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_arterial_perif%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_sanit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios
https://pt.wikisource.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1988_da_Rep%C3%BAblica_Federativa_do_Brasil/T%C3%ADtulo_VIII#Artigo_195
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26. Indique qual o correto significado da seguinte sigla DM. 

a) Diabete Melittus   

b) Doenças Maligna 

c) Distúrbios Menstruais   

d) Nenhuma das alternativas está correta 

 

27. É uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais 

continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões 

inteiras. Estamos falando de: 

a) Viremia 

b) Endemia 

c) Pandemia  

d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

28. É causada por uma bactéria do gênero Rickettsia (Rickettsia rickettsii), transmitida por 

carrapatos 

a) Febre Maculosa      

b) Tracoma 

c) Zika 

d) Nenhuma das alternativas está correta 

 

29. A transmissão da doença ocorre de forma direta, de olho para olho, ou de forma indireta, 

através de objetos contaminados. Os insetos podem atuar como vetores mecânicos, em especial a 

mosca doméstica e a mosca Hippelates sp (lambe-olhos) de importância em algumas regiões. 

a) Tracoma 

b) Sífilis 

c) Conjuntivite 

d) Nenhuma das alternativas está correta  

 

30. A importante função do Agendo Comunitário de Saúde no cuidado com os recém-nascidos é 

extremamente importante, por isso deverá saber quais as seguintes vacinas devem ser administrada. 

a) BCG / Hepatite B 

b) Pentavalente / Rotavirus 

c) Varicela / Pneumocócica conjugada 

d) Nenhuma das alternativas está correta  

 


