PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2011

CONCURSOS & SERVIÇOS
AVENIDA AMÂNDIO ARAÚJO, 809–EDIFÍCIO
SANTA TEREZINHA – SALA 10 – CEP: 99.680-000
CONSTANTINA–RS

http://www.precisaoconcursos.com.br
Email: precisaoconcursos@hotmail.com

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Nº de Inscrição:_____________________

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

. Conforme Edital de abertura, este CADERNO DE PROVA tem  (quarenta) questões escritas e
objetivas.
. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala
que o substitua.
. Preencha corretamente seus dados na GRADE DE RESPOSTAS e no CADERNO DE PROVAS.
. Se houver necessidade de rascunho, utilize o próprio CADERNO DE PROVAS.
. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras (a)(b)-(c)-(d)-(e). Apenas uma alternativa responde corretamente cada questão.
". Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Se o candidato tiver alguma dúvida
nesse sentido, poderá procurar informações com a Coordenação do Concurso, após concluir sua prova.
0. Preencha com cuidado a GRADE DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Não risque, não amasse e não
dobre, pois ela é insubstituível. Veja abaixo o método correto e o método errado para preenchimento da
grade de respostas:

MÉTODO CORRETO

MÉTODO ERRADO

1. Na GRADE DE RESPOSTAS, você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Se você
assinalar duas ou mais, mesmo que uma delas esteja correta, a resposta será considerada ERRADA.
2. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala a GRADE DE RESPOSTAS e o CADERNO DE
PROVAS, para serem envelopados e lacrados nos seus respectivos envelopes.
. A duração da prova é de TRÊS HORAS, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da GRADE DE
RESPOSTAS e o CADERNO DE PROVAS.
. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova depois de transcorrida no mínimo 01 (uma)
hora do seu início.
. Durante a prova, não será permitido ao candidato consultas de qualquer espécie, bem como o uso de
máquina calculadora, telefone celular ou similar.
. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá

implicar na anulação da prova do candidato.
. Os últimos 03 (três) candidatos remanescentes na sala participarão do ato de fechamento e assinatura

dos lacres dos envelopes.
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PROVA DE PORTUGUÊS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
Instrução: As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

A SAÍDA
Aconteceu às quatro da tarde, em plena luz do dia. O
menino estava lá, espichado como um gato, na rede de seu
quarto. Caderno e lápis na mão, balançando suavemente,
estava inventando uma história, quando viu pela janela o diabo
pulando o portão de sua casa.
O menino estremeceu. Seus pais haviam saído para fazer
compras e sua irmã não tinha voltado da escola.
O diabo veio caminhando pelo jardim, em direção à porta,
pisoteando as margaridas que se mostravam ao vento. Na hora,
o menino pensou que o diabo, com seus poderes demoníacos,
ia atravessar as paredes, mas ele simplesmente deu um sopro
diabólico e seu bafo insuportável derreteu a porta
instantaneamente. Depois, ao chegar ao quarto e ver o menino
apavorado na rede, deu um sorrisinho perverso e, exalando seu
........ cheiro infernal, disse diabolicamente:
- Vim te pegar, garoto. Vou te levar para o inferno.
Mas aí, inesperadamente, o menino perdeu o medo.
Espichou-se então pela rede, todo belo e formoso, sem dar a
mínima para o diabo.
- Você não pode me pegar – o menino disse.
- Posso – rugiu o diabo, avançando com sua cara de ....... .
O menino retrucou:
- Não pode!
O diabo ficou mais endiabrado ainda e esbravejou:
- .......... não?
- .......... eu posso parar de escrever – disse o menino.
E parou.

Texto adaptado da Revista Nova Escola – maio de 1991.
01-As palavras que completam corretamente as lacunas das linhas 15, 21, 25 e 26, na ordem em que
aparecem, são:
(a) mau – mau - por que – porque
(b) mal – mau - por que – por que
(c) mal – mal - por que – porque
(d) mau – mau – por quê – porque
(e) mal – mau - por que – porque
02-Assinale a única alternativa que NÃO está de acordo com o texto:
(a) O menino perdeu o medo porque descobriu como acabar com o diabo.
(b) O diabo, no texto, é fruto da imaginação do menino.
(c) A história estava sendo escrita pelo menino.
(d) O menino estava lendo uma história de terror.
(e) O diabo não levou o menino para o inferno.
03-O significado de um termo depende do seu uso num determinado contexto. No título do texto, a palavra
saída significa:
(a) Uma boa venda.
(b) Sair de um lugar fechado.
(c) Solução para um dilema.
(d) Oferecer boa desculpa.
(e) O lugar por onde se sai.
04-Das alternativas abaixo, a única que NÃO se refere ao diabo é:
(a) “Ia atravessar as paredes” (linha 11)
(b) “Veio caminhando pelo jardim” (linha 8)
(c) “Deu um sorrisinho perverso“ (linha 14)
(d) “...pulando o portão de sua casa“ (linha 5)
(e) “Espichou-se então pela rede, belo e formoso“ (linha 18)
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05-Podemos afirmar que o menino estremeceu (linha 6) porque...
(a) Sentiu frio;
(b) A rede balançava suavemente;
(c) Estava inventando uma história;
(d) Viu o diabo;
(e) Estava sozinho.
06-Na frase “E parou” (linha 27), poderíamos acrescentar uma palavra após o E, sem mudar o sentido do
texto. Essa palavra seria:
(a) Antes
(b) Então
(c) Mas
(d) Porque
(e) Assim
07-Analisando o contexto em que se encontram as palavras abaixo, assinale aquela que não exerce a
função de adjetivo.
(a) Demoníacos (linha 10)
(b) Diabólico (linha 12)
(c) Insuportável (linha 12)
(d) Perverso (linha 14)
(e) Inferno (linha 16)
08-Dentre as palavras abaixo, assinale aquela que não apresenta dígrafo:
(a) Quatro (linha 1)
(b) Espichado (linha 2)
(c) Tinha (linha 7)
(d) Derreteu (linha 12)
(e) Sorrisinho (linha 14)
09-Todos os substantivos abaixo são classificados como concretos, exceto:
(a) Menino (linha 1)
(b) Diabo (linha 4)
(c) Medo (linha 17)
(d) Vento (linha 9)
(e) Inferno (linha 16)
10-Marque a alternativa em que a palavra sublinhada não está corretamente definida, quanto à classe
gramatical que desempenha:
(a) O menino estremeceu. (verbo)
(b) Vim te pegar, garoto. (pronome oblíquo)
(c) Você não pode me pegar. (pronome pessoal)
(d) O menino estava lá, espichado como um gato, na rede de seu quarto. (pronome demonstrativo)
(e) Aconteceu às quatro da tarde, em plena luz do dia. (numeral)
PROVA DE MATEMÁTICA
Assinale apenas a opção correta de cada questão.
11-A área de um terreno de forma quadrada é de 625 metros quadrados. A medida de cada lado, em
metros, é de:
(a) 15 m
(b) 35 m
(c) 25 m
(d) 45 m
(e) 20 m
12-O valor da expressão aritmética 25+(12-6:3)x2 é igual a:
(a) 29
(b) 70
(c) 54
(d) 45
(e) 48
13-Até a terceira rodada do campeonato brasileiro, o Náutico (PE) havia marcado 05 gols e sofrido 06. Na
quarta rodada, esse time venceu por 4 a 1 e, na quinta, empatou por 1 a 1. Qual é o saldo de gols do
Náutico, após as cinco rodadas?
(a) 2 gols
(b) 3 gols
(c) 9 gols
(d) 5 gols
(e) 7 gols
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14-Um carro percorreu 240 km em 3 horas, em certa velocidade. Com a mesma velocidade, em quanto
tempo ele percorrerá 480 km?
(a) 5h30min
(b) 5 horas
(c) 6 horas
(d) 6h30min
(e) 5h40min
3 _____
15-Determine o Resultado de √8000:
(a) 80
(b) 40
(c) 20
(d) 10
(e) 25
16-Alfredo fez um empréstimo de R$ 400,00 e, após 30 dias, pagou R$ 412,00. A taxa de juros cobrada foi
de:
(a) 2% ao mês
(b) 3% ao mês
(c) 4% ao mês
(d) 2,5% ao mês
(e) 3,5% ao mês
17-Um carpinteiro possui três peças de madeira de comprimento 1,5m, 0,75m e 2m. Ele quer cortar todas
as peças em pedaços iguais, do maior tamanho possível, de modo que não haja sobra de madeira. O
comprimento de cada pedaço deve ser:
(a) 15cm
(b) 45cm
(c) 30 cm
(d) 25 cm
(e) 50 cm
18-Escreva este trinômio na forma de um quadrado a²-6a+9.
(a) (a + 3)²
(b) (a – 3)²
(c) (a – 3)x( a + 3)
(d) (a² - 3 )²
(e) (a² + 3)²
19-Do quadrado de um número real vamos subtrair o quádruplo do mesmo número. O resultado
encontrado é 60. Quais são os números?
(a) 5 e -6
(b) -6 e 4
(c) 5 e -5
(d) 7 e -7
(e) 8 e -4
20-Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 15cm e um cateto 12 cm. Qual é a medida do outro cateto?
(a) 09 cm
(b) 12 cm
(c) 10 cm
(d) 18 cm
(e) 16 cm
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Assinale apenas a opção correta de cada questão.
21-A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) na esfera municipal ocorre
através de:
(a) Representação de usuários de forma paritária em relação aos representantes do governo na Conferência
Nacional de Saúde.
(b) Representação de usuários de forma paritária em relação ao conjunto de representantes dos demais
segmentos no Conselho Municipal de Saúde.
(c) Representação de usuários de forma igualitária em relação aos profissionais de saúde no Conselho
Estadual de Saúde.
(d) Representação de usuários de forma majoritária em relação aos representantes dos prestadores de
serviços na Conferência Municipal de Saúde.
(e) Representação de usuários de forma minoritária em relação aos representantes dos profissionais de
saúde e do governo no Conselho Nacional de Saúde.
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22-É objetivo do Programa Saúde da Família:
(a) Realizar o cadastramento de todas as unidades ambulatoriais, públicas e/ou privadas do município.
(b) Entregar medicamentos às pessoas que solicitarem.
(c) Realizar visita domiciliar apenas às pessoas acamadas.
(d) Identificar problemas, fatores de risco, causas de problemas e pontos de partida para a busca da melhoria
da saúde local.
(e) Atender somente as pessoas que estão doentes e procuram a Unidade de Saúde.
23-O Agente Comunitário da Saúde é responsável pelo acompanhamento mensal e orientação das famílias
sob sua responsabilidade. Escolha a alternativa que apresenta corretamente outras ações relacionadas
ao cargo:
I. Desenvolvimento de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde.
II. Participação nas campanhas de vacinação.
III. Realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família.
IV. Utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade.
V. Participação em ações que separem os elos entre o setor da saúde e demais setores.
(a) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
(b) Apenas I e III estão corretas.
(c) Todas estão corretas.
(d) Apenas I, II e V estão corretas.
(e) Apenas II e IV estão corretas.
24-Segundo a Portaria nº 648/GM de 2006, o ACS deve trabalhar com adscrição de famílias em base
geográfica definida, sendo responsável pelo acompanhamento de um número máximo de pessoas ou
de famílias, que deve corresponder a:
(a) 1200 pessoas.
(b) 400 famílias.
(c) 750 pessoas.
(d) 600 famílias.
(e) 500 pessoas.
25-As ações educativas voltadas a pacientes diabéticos realizadas pelo ACS têm por finalidade:
(a) Identificar na população adscrita, os membros da comunidade com maior risco de desenvolver diabetes
tipo 1 e levá-los até a unidade de saúde.
(b) Encorajar os pacientes a só fazerem uso da medicação prescrita quando apresentarem elevação da
glicose.
(c) Estimular os pacientes a formar grupos de vigilantes do peso.
(d) Verificar os níveis de glicemia e pressão arterial dos pacientes em todas as visitas domiciliares.
(e) Orientar a comunidade sobre a importância das mudanças nos hábitos de vida ligados à alimentação e à
prática de atividade física rotineira.
26-O princípio que dita a igualdade da Atenção à Saúde, sem privilégios ou preconceitos e que o SUS deve
disponibilizar recursos e serviços de forma justa, de acordo com as necessidades de cada um, é:
(a) Descentralização.
(b) Universalidade.
(c) Participação da comunidade.
(d) Equidade.
(e) Integralidade.
27-No segundo mês de vida, a criança recebe a primeira dose da vacina tetravalente (DTP+HIb). Esta
vacina imuniza o organismo contra quais doenças?
(a) Difteria, sarampo, rubéola e caxumba.
(b) Difteria, tuberculose, coqueluche e gripe .
(c) Poliomielite, rubéola, sarampo e outras infecções por Haemophilus influenzae B.
(d) Meningite, difteria, tétano e coqueluche.
(e) Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções por Haemophilus influenzae B. #
28-Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.
1.
Doença transmitida através da água contaminada
2.
Doença transmitida pela urina de ratos.
3.
Doença sexualmente transmissível.
4.
Doença que pode ser prevenida por vacinação.
5.
Doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.
( ) Leptospirose.
( ) Dengue.
( ) AIDS.
( ) Diarréia.
( ) Sarampo.
Assinale a sequência numérica correta da 2ª coluna de cima para baixo.
(a) 2, 5, 3, 1, 4
(b) 3, 2, 5, 4, 1
(c) 2, 3, 5, 1, 4
(d) 3, 2, 5, 1, 4
(e) 1, 2, 5, 4, 3
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29-Qual a ficha a ser preenchida nas primeiras visitas realizadas pelo ACS às famílias de sua comunidade,
e qual a quantidade a ser preenchida, por família?
(a) Ficha B, 1 ficha por família.
(b) Ficha A, 1 ficha para cada pessoa da família;
(c) Ficha A, 1 ficha por família;
(d) Ficha D, 1 ficha por família.
(e) SSA2, 1 ficha por família.
30-Quanto à Equipe de Saúde da Família, é correto afirmar:
(a) É atribuição da Equipe de Saúde da Família conhecer a realidade das famílias pelas quais são
responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, demográficas e epidemiológicas.
(b) É recomendado que a Equipe de uma Unidade de Saúde da Família seja composta de um médico
generalista, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e quatro agentes comunitários, não sendo
permitida a inclusão de outros profissionais na equipe, como psicólogos, assistentes sociais,
fisioterapeutas, pediatras e ginecologistas.
(c) No PSF a Equipe de Saúde da Família não utiliza os mecanismos de referência e contra referência uma
que é o primeiro contato da população com o serviço local de saúde.
(d) Não é atribuição da Equipe de Saúde da Família promover ações intersetoriais para o enfrentamento de
problemas identificados.
(e) É atribuição da equipe do PSF a compra de equipamentos para diagnósticos e a toda a equipe é permitido
a prescrição de medicamentos para a comunidade cadastrada.
31-Durante a gestação, as mães devem receber orientações básicas para prevenir ou diminuir risco ou
agravos à sua saúde, assim como, à saúde do bebê. Entre as alternativas abaixo assinale qual é a
orientação inadequada.
(a) Uso de sal em excesso, na comida, pode provocar edema em membros inferiores e hipertensão arterial.
(b) O repouso absoluto é recomendado durante toda a gestação, mesmo que a mãe não apresente
problemas, para evitar o parto prematuro.
(c) Tabagismo e alcoolismo devem ser proibidos durante a gestação pois podem prejudicar o
desenvolvimento do feto.
(d) Os cuidados com a alimentação devem ser redobrados durante a gestação, pois o corpo necessita de
alimentos ricos em proteínas, vitaminas e minerais.
(e) Durante o último mês de gravidez é melhor não ter relação sexual, para evitar o rompimento precoce da
bolsa d água e infecções.
32-A dependência de drogas ilícitas pode ser considerada um problema de Saúde Pública, devido ao
elevado número de usuários na população. O agente comunitário de saúde pode auxiliar no combate a
esses males, através de:
(a) Orientação sobre medicações.
(b) Combate à ação dos traficantes.
(c) Incineração de drogas apreendidas.
(d) Palestras de orientação e prevenção.
(e) Imposição aos jovens usuários da prática de esportes.
33-A Integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos, com a finalidade de articular políticas e
programas de interesse para a saúde, refere-se à
(a) Acessibilidade.
(b) Efetividade.
(c) Territorialização.
(d) Ética.
(e) Intersetorialidade.
34-A área de menor extensão territorial onde é possível afirmar que a população tem condições de vida
homogênea é:
(a) Território.
(b) Região.
(c) Bairro.
(d) Microárea.
(e) Área.
35-Assinale a alternativa que afirma o primeiro procedimento a ser adotado em um indivíduo que sofreu
mordida de um cachorro.
(a) Aplicar vacina antitetânica.
(b) Aplicar vacina antirrábica.
(c) Limpar o ferimento e pele adjacente.
(d) Capturar e observar o animal
(e) Administrar soro antirrábico
36-É medida fundamental na prevenção das diarréias infantis:
(a) Evitar desmame precoce
(b) Vacinar contra o sarampo
(c) Oferecer sucos de frutas
(d) Orientar dieta constipante
(e) Realizar antibioticoterapia
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37-Para quem o Agente Comunitário de Saúde presta seus serviços?
(a) Gestor estadual.
(b) Gestor municipal.
(c) Ministério da Saúde.
(d) Empresa particular.
(e) Gestor federal.
38-O sarampo, a tuberculose, a esquistossomose, a sífilis, o tétano são consideradas doenças
(a) Não-transmissíveis.
(b) Contagiosas.
(c) Transmissíveis.
(d) De pele.
(e) Epidêmicas, em nosso estado.
39-A seguir, são apresentados alguns procedimentos que podem ser adotados na prevenção de algumas
doenças:
⋅ Lavar as mãos antes das refeições e após usar os sanitários.
⋅ Conservar sempre as unhas cortadas e limpas.
⋅ Manter as instalações sanitárias em boas condições de higiene.
Das doenças a seguir, a única que pode ser evitada por esses procedimentos é o(a):
(a) Tétano.
(b) Febre amarela.
(c) Gripe.
(d) Hanseníase.
(e) Verminose.
40-Considerando a singularidade e a especificidade do trabalho dos ACS, este profissional deve
apresentar algumas capacidades às quais recorre para a realização de determinadas atividades. Está
incorreto:
(a) Interagir com os indivíduos e seu grupo social, com coletividades e a população; Respeitar valores,
culturas e individualidades ao pensar e propor as práticas de saúde;
(b) Recorrer à equipe de trabalho para a solução ou encaminhamento de problemas identificados;
(c) Levar em conta pertinência, oportunidade e precisão das ações e procedimentos que realiza, medindo-se
pelos indivíduos, grupos e populações a que refere sua prática profissional;
(d) Buscar, individualmente, alternativas frente a situações adversas, com postura passiva;
(e) Colocar-se em equipe de trabalho em prol da organização e eficácia das práticas de saúde;
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