ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

AGENTE DE SAÚDE

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 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.
* 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 seus Cartões de Respostas
pois em hipótese alguma eles serão substituídos, 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 23/04/2012, no site www.acaplam.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações.
* 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: 22 de Abril de 2012

PARTE I – AGENTE SAÚDE
01 - São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS),
exceto:
A) Integralidade
B) Igualdade
C) Universalidade
D) Descentralização
E) Renovação
02 - Esta Lei define todas as ações do Sistema Único de
Saúde (SUS) sendo também designada de Lei Orgânica da
Saúde:
A) 8142/86
B) 8080/86
C) 8080/90
D) 7498/86
E) 7498/90
03 - Qual a Constituição que criou o Sistema Único de
Saúde (SUS)?
A) 1988
B) 1944
C) 1972
D) 1990
E) 2002
04 - Quais os principais aspectos abordados na Lei 8142/90:
A) Todo o funcionamento e organização estrutural do
SUS
B) Participação Popular e Financiamento da Saúde
C) Definição do Pacto pela Saúde
D) Criação da Estratégia de Saúde da Família
E) Definição da regionalização da saúde
05 - Um conhecimento mais aprofundado da situação de
saúde da população exige que seja traçado, principalmente:
A) O Perfil Epidemiológico
B) Um Censo Demográfico
C) Uma Avaliação de Risco
D) O Controle de Pragas
E) Um Questionário Padrão
06 - Qual das seguintes vacinas não pode faltar nos serviços
de saúde, principalmente em áreas endêmicas de
hanseníase?
A) DTP
B) Tríplice viral
C) Dupla adulto
D) BCG
E) Pneumocócica 10 valente
07 - Qual das seguintes vacinas não faz parte do Calendário
Básico de Vacinação do Idoso?
A) Hepatite B
B) Febre amarela
C) Influenza sazonal
D) Pneumocócica 23 valente
E) DTP

08 - São medicamentos que fazem parte do esquema básico de
tratamento da tuberculose, exceto?
A) Rifampicina
B) Pirazinamida
C) Dapsona
D) Etambutol
E) Isoniazida
09 - Assinale a alternativa que se refere à Ficha de
Cadastramento das Famílias, que farão parte da área adscrita da
Estratégia de Saúde da Família e do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde:
A) Ficha D
B) Relatório SSA2
C) Relatório PMA2
D) Ficha A
E) Relatório SSA4
10 - São Programas prioritários do Sistema Único de Saúde,
exceto?
A) Avança Brasil
B) Melhor em casa
C) Academia da saúde
D) Combate à Dengue
E) Humaniza SUS
11 - Qual das seguintes doenças faz parte da Lista do Sistema
de Informações de Agravos de Notificação (SINAN)?
A) Infarto Agudo do Miocárdio
B) Leucemia
C) Esclerose Múltipla
D) Tularemia
E) Anemia
12 - Em Epidemiologia existem termos que definem o
aparecimento de determinadas doenças na população. Dessa
forma assinale a alternativa que se refere à definição de surto:
A) Um incidente no qual duas ou mais pessoas apresentam
uma determinada doença causada por uma fonte
comum
B) Situações em que a doença envolve grande número de
pessoas e atinge uma larga área geográfica
C) Doença infecciosa que ocorre habitualmente e com
incidência significativa em dada população ou região
D) Uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada
atingindo várias regiões e até países diferentes
E) Medida de quantas pessoas tornaram-se doentes em
uma população
13 - O 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 é
chamado de:
A) Pacto pela Vida
B) Programação Pactuada Integrada
C) Pacto pela Saúde
D) Regionalização da saúde
E) Municipalização da saúde

14 - Para que foram criados, no âmbito do SUS, os Núcleos
de Apoio à Saúde da Família?
A) Para que as Equipes de Saúde da Família pudessem
ter um local de reuniões e descanso próximo às
Unidades de saúde onde realizam atendimento
B) Para que os Agentes Comunitários de Saúde
pudessem ter um local para desenvolvimento de
atividades de educação em saúde
C) Para que as Equipes de Saúde da Família pudessem
ter um local para desenvolvimento de atividades de
educação em saúde
D) Para que as Equipes de Saúde da Família pudessem
ter um local para organização de Cooperativas
E) Para que houvesse o atendimento de profissionais de
outras especialidades médicas e de outras categorias
além da equipe básica de Saúde da Família
atendendo à população do Município
15 - Qual a Norma Operacional Básica (NOB), que
desencadeou o processo de Municipalização das Ações de
Saúde?
A) NOB 91
B) NOB 93
C) NOB 96
D) NOB 94
E) NOB 92
16 - A Norma Operacional Básica (NOB), que estabeleceu a
direção única em cada nível de Governo foi:
A) NOB 91
B) NOB 93
C) NOB 94
D) NOB 92
E) NOB 96
17 - Qual a sigla referente ao Sistema de Informação em
Saúde responsável pelo armazenamento dos dados coletados
pelos Agentes Comunitários de Saúde?
A) SINAN
B) SISREG
C) SIAB
D) SISHA
E) SISVAN
18 - Em qual nível de Atenção à Saúde devem acontecer as
consultas de Pré-Natal de baixo risco:
A) Primário
B) Secundário
C) Terciário
D) Quaternário
E) Descentralizado
19 - Qual o número de Consultas de Pré-Natal
recomendados pelo SUS, que a gestante deverá realizar?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

20 - Qual o programa de acompanhamento de crianças
desenvolvido por enfermeiros nas unidades de saúde?
A) Planejamento familiar
B) Pré-Natal
C) Preventivo
D) Acolhimento
E) Crescimento e Desenvolvimento
21 - Qual o número máximo de médicos em uma Equipe de
Saúde da Família?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 5
22 - Qual o número máximo de enfermeiros em uma Equipe
de Saúde da Família?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 1
23 - Quantos odontólogos são preconizados pelo Ministério
da Saúde para as equipes de Saúde da Família:
A) No mínimo 1 por equipe
B) No mínimo 2 por equipe
C) No mínimo 1 para três equipes
D) No mínimo 1 para duas equipes
E) No mínimo 2 para duas equipes
24 - Qual o Sistema de Informação responsável pelo
armazenamento de dados sobre o Exame de Papanicolau?
A) SISCOLO
B) SISVAN
C) SINAN
D) SIAB
E) SIASUS
25 - O que define a Norma Operacional da Assistência à
Saúde (NOAS)?
A) Democratização
B) Regionalização
C) Desburocratização
D) Reurbanização
E) Reforma agrária
26 - Qual a Conferência de Saúde que tratou do
Financiamento da Saúde?
A) 1ª Conferência
B) 9ª Conferência
C) 3ª Conferência
D) 10ª Conferência
E) 8ª Conferência

27 - Qual o período que devem acontecer as Conferências
de Saúde:
A) A cada 2 anos
B) A cada 4 anos
C) A cada 5 anos
D) A cada 6 anos
E) A cada 10 anos
28 - Qual o país que inspirou a Reforma Sanitária
Brasileira?
A) Itália
B) França
C) Japão
D) Estados Unidos
E) Inglaterra

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
AS FORMIGAS
Foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas
conversaram com ele. Foi a que escapuliu da procissão que
conversou: ele estava olhando para ver aonde que ela ia, e aí
ela falou para ele não contar pro padre que ela tinha
escapulido - o padre ele já tinha visto que era o formigão da
frente, o maior de todos, andando posudo.
Isso aconteceu numa manhã de muita chuva em que ele
ficara no quentinho das cobertas, com preguiça de se
levantar, virado para o outro canto, observando as formigas
descendo em fila na parede. Tinha um rachado ali perto por
causa da chuva, era de lá que elas saíam, a casa delas.
Toda manhã aquela chuva sem parar, pingando na lata
velha lá fora no jardim, barulhinho gostoso que ele ficava
ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e
conversando com elas, o quarto meio escuro, tudo escuro de
chuva.
A conversa ficava interessante quando ele lembrava de
perguntar uma porção de coisas, e elas também
perguntavam pra ele. (Conversavam baixinho, para os
outros não escutarem.) Mas às vezes não lembrava nada
para conversarem, e ficava chato, ele acabava dormindo formiga tinha hora que era feito gente mesmo.
O bom é que ninguém precisava gritar, nem também
mentir, como as pessoas estavam sempre fazendo. E
também poder ficar olhando assim, sem falar nada, só
olhando, sem precisar falar. Gente, se tinha outra perto, logo
uma tinha que falar, ninguém aguentava ficar calado: vaca
amarela, pulou a janela, cagou na tigela, mexeu, mexeu,
quem falar primeiro, come a bosta dela: logo uma falava ou
ficava fazendo hum hum e ria - ninguém aguentava. Ficar
assim olhando, tão bom que nem sabia direito se estava
acordado mesmo ou sonhando, as formigas uma atrás da
outra, descendo, a fila certinha.
Uma tarde entrou no quarto e viu a mancha de cimento
novo na parede, brutal, incompreensível.
- Pra quê que o senhor fez isso? Pra quê que o senhor fez
assim com minhas formigas?
O pai não entendia, e o menino chorando, chorando.
Então o pai deu no espalho. Mas a mãe pediu para ele ter
paciência: nesse tempo de chuva as crianças ficam muito
excitadas porque não podem sair à rua e não têm onde
brincar.
De manhã o menino acordava e olhava para a mancha de
cimento na parede. Ficava olhando, até que sentia um bolo
na garganta, e cobria a cabeça com o cobertor.
VILELA, Luiz. Tarde da noite. São Paulo:
Ática, 1988. p. 128-9.

29- Das afirmações seguintes:
I – No texto há um narrador-observador, ou seja, que narra
fatos dos quais não participa.
II – Os termos “a coisa mais bacana”, “escapuliu”, “o
formigão” e “andando posudo” caracterizam a linguagem
coloquial.
III – “Escapuliu”, “andando posudo” e “formigão” é uma
linguagem própria do narrador.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens I e III.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.
30- Das afirmações seguintes:
I – A palavra “ISSO” aparece duas vezes no texto sendo que no
primeiro caso refere-se ao conserto da rachadura da parede,
evidenciado pela mancha de cimento novo.
II – “a primeira vez que”, “toda manhã” e “uma tarde” são
marcações de tempo, capazes de informar a duração dos fatos
na narrativa.
III – Quando o menino diz “minhas formigas”, há uma relação
de posse entre a pessoa que fala e as formigas.
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) Todos estão corretos.
E) Apenas o item III está correto.
31 – No trecho:
“Toda manhã aquela chuva sem parar, pingando na
lata velha lá fora no jardim, barulhinho gostoso que ele ficava
ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e
conversando com elas,...”
A palavra destacada neste fragmento refere-se a:
A) lata velha
B) formigas
C) barulhinho gostoso
D) aquela chuva
E) cobertor
32- No vocábulo “MACHUCANDO” encontramos:
A) 08 fonemas – 01 dígrafo – 10 letras
B) 10 fonemas – 02 dígrafos – 10 letras
C) 07 fonemas – 02 dígrafos – 01 encontro consonantal
D) 07 fonemas – 02 encontros consonantais
E) 08 fonemas – 02 dígrafos – 10 letras
33- Assinale o item que apresenta vocábulo com erro de grafia.
A) vestígio – agressão
B) bochecha – felicíssimo
C) cafezal – ferrugem
D) admissão – sargeta
E) submergir – subterfúgio
34- Estão corretamente empregados no plural, os substantivos
seguintes, exceto:
A) salários – família
B) pés – de – moleque
C) beija – flores
D) cartas – bilhetes
E) cavalos – vapores

35- Assinale o par de nomes de igual gênero:
A) edema – omelete
B) alface – eclipse
C) guaraná – libido
D) derme – teorema
E) clã – ágape
36- No período “O garoto exibe o retrato orgulhoso”, a
função sintática do elemento sublinhado é:
A) predicativo do sujeito
B) predicativo do objeto
C) objeto direto
D) complemento nominal
E) objeto indireto
37- O acento indicador da crase está correto em todas as
alternativas, exceto em:
A) Chegamos àquela cidade.
B) Isso foi feito à custa de muito esforço.
C) Eu me dirigi à aluna daquela sala.
D) Este é o autor à cuja obra me refiro.
E) Saiu à noite.
38- A concordância verbal está correta em todas as
alternativas, exceto em:
A) Precisa-se de digitadores com prática.
B) Haviam muitos livros na biblioteca.
C) A multidão gritava entusiasmada.
D) Foi o aluno quem falou.
E) O aluno e eu chegamos.
39- No período “Saiu tão atrasado que chegou tarde”, a
oração destacada classifica-se como:
A) subordinada adverbial causal.
B) subordinada substantiva apositiva.
C) subordinada adjetiva restritiva.
D) subordinada substantiva subjetiva.
E) subordinada adverbial consecutiva.
40- Ocorre erro de regência em:
A) O trem chegou muito cedo em Belo Horizonte.
B) Aquelas pessoas só visavam aos seus próprios
interesses.
C) No Municipal, assisti a uma ópera de Verdi.
D) O aluno simpatizou com a professora.
E) Aquele jogador ainda aspira a uma vaga na seleção.

