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PORTUGUÊS 
 
01. Acerca do enunciado abaixo, pode-se concluir correta-
mente do verbo existir que: 

 

A) O sujeito é indeterminado; 
B) O sujeito é oculto; 
C) O verbo é impessoal; 
D) Dois jeitos é o sujeito; 
E) Dois jeitos é o complemento verbal. 

Texto para as questões de 02, 03, 04, 05 e 06. 
Por Beth Brait  

 
Todos nós, mortais, temos 

a impressão de que os escrito-
res nascem sabendo escrever 
bem: seus textos saltam prontos 
da imaginação privilegiada 
para as páginas impressas de 
um livro. Por mais que eles 
insistam em afirmar que escre-
ver significa mais transpiração 
que inspiração, que o processo 
é um eterno “pisar em grilos”, 
exigindo rigorosa disciplina, 
ficamos com a sensação que 
isso tudo só vale para os que 

não nasceram com escritores. Pra poetas e prosadores natos, 
basta preencher as folhas em branco com palavras, frases, 
parágrafos que, magicamente, materializam-se em histórias, 
personagens, espaço, paisagens, mundos cativantes. Nada de 
releituras, emendas, troca de palavras, eliminação de excessos, 
inclusão de trechos, correção de deslizes. Ledo engano.  

A atividade de escrita é um processo trabalhoso, exigindo 
dos seus empreendedores bem mais que talento. Independen-
temente de sua finalidade, escrever requer observação, conhe-
cimento, vivência, pesquisa, planejamento, consciência das 
formas de circulação, muita paciência e, consequentemente, 
leituras e releituras, construção e reconstrução. Como os gran-
des escritores, podemos identificar parte dos esforços exigidos 
por essa atividade, surpreendendo alguns momentos em que 
eles demonstram a forte e ambígua relação que mantêm com 
seus textos, expondo a maneira como administravam os deta-
lhes que envolvem a escrita e, também, após a publicação, o 
interesse pelas formas de recepção. Essas exposições entrea-
brem uma fresta para que os demais “escreventes” conheçam 
alguns percursos e percalços do escrever, do dar acabamento a 
um texto, das formas de vê-lo correr mundo. 

http://vosbi.blogspot.com.br/2010/06/escrever-argumentar-seduzir.html 
 
02. Conclui-se de acordo com o texto que:  

A) o texto é uma ratificação de que os escritores nascem 
com o dom supremo da escrita; 

B) apenas os mais inteligentes podem escrever bem; 
C) para se escrever bem, o escritor tem que ter bons há-

bitos de leituras; 
D) a escrita é um processo prazeroso que requer pouco 

empenho; 
E) acima do talento estão: a pesquisa, dedicação e leitu-

ra, por exemplo.   

Fragmento para as questões 03 e 04. 

“Todos nós, mortais, temos a impressão de que os escritores 
nascem sabendo escrever bem: seus textos saltam prontos da 
imaginação privilegiada para as páginas impressas de um 
livro.” 

03. A fim de manter a correlação semântica do exposto aci-
ma. Os dois pontos podem ser substituídos sem que o sentido 
seja alterado pela conjunção: 

A) pois; 
B) que;  
C) e; 
D) todavia; 
E) por que. 

04. Ao afirmar que: “seus textos saltam prontos da imagina-
ção privilegiada para as páginas impressas de um livro” o 
autor faz uso de uma figura de linguagem presente no frag-
mento da alternativa: 

A) ao enxergar seu amado morto, ela chorou um rio de 
lágrimas; 

B) a lua olhava o namoro pela janela; 
C) temos certeza absoluta da resposta correta; 
D) Infelizmente ocorrem muito desvio de verbas em 

nosso país; 
E) A fome era tanta que comeria um prato de lasanha.  

05. A função da linguagem predominante no texto é: 

A) conotativa 
B) conativa; 
C) referencial; 
D) metalinguística; 
E) fática. 

06. A expressão: “ledo engano” presente fim do primeiro 
parágrafo pode ser substituída, sem alteração de sentido por: 

A) grande engano; 
B) suave engano; 
C) jubiloso engano; 
D) triste engano; 
E) pequeno engano.  

07. O emprego da primeira vírgula na tirinha abaixo possui 
mesma relevância sintática da frase que se encontra na alter-
nativa:  

 

A) São Paulo, 25 de janeiro de 2013; 
B) todos nós, mortais, temos a impressão de que os es-

critores nascem sabendo escrever bem; 
C) ontem saímos juntos: eu, Carlos, Lúcia e o João; 
D) com certeza, os candidatos farão uma boa prova; 
E) Lucas, venha logo. 



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS (PE)  
 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS 2 
 

08. A alternativa que completa corretamente os espaços em 
branco do enunciado abaixo é: 

“Gostaria de entender o ........................ de tantas dúvidas 
quanto ao emprego dos ........................... o .......................... é 
estudar estas regras ................. não .................... nas pegadi-
nhas da linga portuguesa”.  

A) por quê, por ques, geito, afim de, soçobrar; 
B) porquê, porquês, jeit , a fim de, soçobrar; 
C) porquê, porquês, geito, afim de, sossobrar; 
D) por que, porquês, jeito, afim de, soçobrar; 
E) porque, porquês, jeito, a fim de, sossobrar 

09. Os verbos esperar e querer, presentes no primeiro qua-
drinho da tira abaixo, estão respectivamente no: 

 
 

A) pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito; 
B) pretérito perfeito e pretérito perfeito; 
C) futuro do presente e futuro do pretérito; 
D) presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo; 
E) futuro do pretérito do subjuntivo e futuro do pretéri-

to do indicativo. 

10. O início do segundo e terceiro quadrinhos possuem valo-
res semânticos distintos. Estes valores semânticos estão cor-
retamente classificados na alternativa: 

A) conclusão e lugar; 
B) explicação e tempo; 
C) definição e hora; 
D) adversidade e tempo; 
E) ideia e lugar. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11. A imagem abaixo corresponde a um transporte: 

 

A) de tração motora 
B) aéreo 
C) marítimo 
D) fluvial 
E) terrestre 

12. Marque a alternativa abaixo que apresenta um meio de co-
municação onde emissor e receptor interagem simultaneamente. 

A) Rádio 
B) Televisão 
C) Celular 

D) Jornal impresso 
E) Fax 

13. Um promotor de justiça é um representante legal: 

A) da prefeitura 
B) da câmara municipal 
C) da secretaria da ação social 
D) da justiça 
E) do ministério público 

14. Todas as alternativas abaixo compreendem representantes 
de cargos eletivos, EXCETO: 

A) membro de conselho tutelar 
B) senador da república 
C) prefeito 
D) secretário de saúde municipal 
E) vice-governador 

15. Marque a alternativa que apresenta um servidor do poder 
executivo. 

A) Oficial de promotoria 
B) Juiz de direito 
C) Vereador 
D) Auxiliar de limpeza urbana 
E) Deputado 

16. Um deputado da Assembleia legislativa de Pernambuco 
consiste em uma autoridade: 

A) distrital 
B) estadual 
C) federal 
D) municipal 
E) regional 

17. Todas as alternativas abaixo representam características 
da zona urbana, EXCETO: 

A) rua 
B) avenida 
C) travessa 
D) chácara 
E) praça 

18. No dia 21 de abril comemora-se a data: 

A) do Dia de Tiradentes 
B) da Proclamação da República 
C) do Descobrimento do Brasil 
D) do Dia do São Jorge 
E) da Semana Santa 

19. Turisticamente, em Madre de Deus é explorado: 

A) Carnaval fora de época 
B) Caminhos do Frio 
C) Período da Colheita 
D) Paixão de Cristo 
E) Natal Encantado 

20. A Câmara Municipal do município de Brejo da Madre de 
Deus é composta, atualmente, de: 

A) 09 vereadores; 
B) 10 vereadores; 
C) 11 vereadores; 
D) 13 vereadores; 
E) 15 vereadores. 

 
 
 
  



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS (PE)  
 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS 3 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Quando o Sistema Único de Saúde diz que deve-se prezar 
na maior justiça, na oferta dos serviços conforme as necessi-
dades de cada pessoa ou grupo comunitário, ele diz respeito a 
qual dos seus princípios doutrinários? 

A) Autonomia 
B) Descentralização 
C) Equidade 
D) Capacidade 
E) Integralidade 

22. Uma das medidas profiláticas para com a Raiva se encon-
tra na alternativa: 

A) Uso de calçados 
B) Vacinação 
C) Cuidado para com a água a ser bebida 
D) Exames regulares de vermes 
E) Buscar um médico ao deparar-se com uma inflama-

ção pouco usual no tecido conjuntivo ocular 

23. Observe a imagem a seguir: 

 
http:sosriosdobrasil.blogspot.com.br/2009/04/campanha-despoluir-rios-e-evitar_05.html  

Pode-se notar a presença de caramujos em um rio que tem 
sido usado frequentemente por pessoas de uma determinada 
comunidade. Essa situação é a principal razão do desenvol-
vimento de qual das doenças a seguir? 

A) Esquistossomose 
B) Doença de Chagas 
C) Malária 
D) Raiva 
E) Dengue 

24. Para se examinar a qualidade da água, utilizam-se alguns 
fatores, dentre eles os físicos e químicos. Entre os químicos, 
estão o pH, a alcalinidade e a dureza, por exemplo. Entre os 
fatores físicos podemos citar todos os abaixo, exceto: 

A) Cor 
B) Sabor 
C) Odor 
D) Temperatura 
E) Quantidade de fluoretos, fósforo e nitrogênio 

25. O saneamento do meio estuda as relações do homem com 
o meio físico. Define-se como sendo o controle de todos os 
fatores que podem exercer efeitos nocivos sobre seu bem-
estar físico, mental ou social, conforme a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS). Dentre as atividades promovidas no 
exercício do saneamento constam, exceto: 

A) Abastecimento de água 
B) Sistema de esgotos 

C) Realização de dinâmicas de diversão nos postos de 
atendimento de saúde pública 

D) Controle da poluição ambiental 
E) Acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e 

destino final do lixo 

26. Higiene ambiental diz respeito a todas as ações levadas a 
cabo no sentido de tornar limpo o meio que nos rodeia. Tal 
higiene revela-se imprescindível para o bem-estar da saúde de 
uma comunidade ou população. Qual das medidas abaixo não 
contribui para a higiene ambiental? 

A) Instalação de sistemas de drenagem de ralos e pias 
B) Medidas de armazenamento e coleta de lixo 
C) Instalação de vestiários e banheiros para utilidade 

pública 
D) Instalação de sistemas de ventilação em estabeleci-

mentos públicos 
E) A permanência de acúmulo de lixo em vias públicas 

27. Conforme a Lei, a saúde configura-se como um direito de 
todas as pessoas, e como dever do(a): 

A) Médico liberal 
B) Plano de saúde 
C) Estado 
D) Receita federal 
E) Defensoria pública 

28. A charge abaixo retrata o agente causador de uma doença 
bastante preocupante para a saúde pública brasileira, princi-
palmente em algumas épocas mais chuvosas. Tal agente é 
conhecido pela sua simpatia por espaços detentores de “água 
parada”. A doença a ser associada pela charge encontra-se na 
alternativa: 

 
http://ericksilveira.blogspot.com.br/2012/05/os-donos-e-socios-de-laboratorios.html 

A) Aids 
B) Barrida d’água 
C) Raiva 
D) Dengue 
E) Doença de Chagas 

29. Acerca da atuação do ACS e AE, ele deve ter as seguintes 
qualidades, exceto: 

A) Atenção 
B) Responsabilidade 
C) Respeito 
D) Imperícia 
E) Ética 



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS (PE)  
 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS 4 
 

30. Acerca da dengue, observe as proposições a seguir: 

I. Sua contaminação pode ocorrer pelo contato com al-
guém que está com dengue, seja diretamente, seja 
por sua secreção ou por fontes de água contaminadas 

II. É causada pelo mosquito vetor Aedes aegypti 
III.  O seu período de transmissibilidade compreende o 

ciclo intrínseco, bem como o extrínseco, este ocor-
rente no ser humano, e aquele que ocorre no vetor. 

Estão corretas: 

A) I, somente 
B) II, somente 
C) III, somente 
D) II e III, somente 
E) I, II e III 

31. Relacione a coluna da esquerda com as proposições da 
coluna da direita: 

I. Doença viral transmitida pelo mosquito do gênero 
Lutzomyia       

II. Doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti                    
III.  Doença tropical responsável por milhões de mortes 

ao longo de vários séculos, endêmica em vários con-
tinentes e ainda hoje prevalente em muitos países 
tropicais e até mesmo no Brasil, principalmente na 
região amazônica 

IV.  Doença transmitida por um Helminto ainda preva-
lente principalmente nas regiões rurais do Nordeste 
do Brasil 

(   ) Dengue                           
(   ) Malária  
(   ) Esquistossome 
(   ) Leishmaniose 

A sequência CORRETA é: 

A) I, II, IV e III 
B) II, III, IV e I 
C) II, IV, III e I 
D) IV, III, II e I 
E) II, III, I e IV 

32. De acordo com a Lei Federal de nº 11.350 de 05 de Outu-
bro de 2006, a qual regulamentou as atividades dos Agentes 
Comunitários de Saúde, considere as seguintes assertivas: 

I. Promoção de ações educativas visando a saúde indi-
vidual e coletiva da comunidade 

II. Registrar óbitos, agravos à saúde, nascimentos e ou-
tros eventos importantes da comunidade assistida 
com fins precípuos de controle e planejamento de 
ações de saúde 

III.  Realizar visitas domiciliares periodicamente para 
avaliar as condições de saúde e monitorização de 
possíveis condições de risco 

IV.  Prescrever medicações dentre as existentes na Uni-
dade Básica de Saúde e que façam parte dos Pro-
gramas de Atenção Básica, como Diabetes Mellitus 
e Hipertensão Arterial 

Pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S): 

A) Apenas I e II 
B) Todas 
C) Apenas I, II e III 
D) Apenas III e IV 
E) Apenas II e IV 

33. De acordo com a Constituição Federal ora em vigor, da-
tada de 1988, é obrigação dos Municípios na Federação apli-
car em ações e serviços públicos de saúde um percentual de 
pelo menos quanto de suas receitas provenientes da arrecada-
ção de impostos e de transferências? 

A) 15 
B) 13 
C) 12 
D) 10 
E) 7,5 

34. Identifique dentre as alternativas abaixo a que se encontra 
CORRETA com relação ao item VACINAÇÃO: 

A) “É a atividade exercida pelos profissionais de saúde 
que visa a detecção de possíveis entidades mórbidas 
na comunidade e sua devida erradicação por meio de 
injeções em possíveis portadores .” 

B) “É quando, após o registro de casos de doença infec-
ciosa na comunidade, o poder público convoca a po-
pulação a receber medicação na maioria das vezes 
injetável no intuito de prevenir que novos casos da 
doença surjam.” 

C) “É a aplicação periódica ou sazonal de agentes anti-
bióticos na comunidade que visam a cura das doen-
ças bacterianas.” 

D) “É a ação de saúde que possui a capacidade de tornar 
o organismo das pessoas que a recebem resistente ao 
desenvolvimento da doença para a qual é vacinada.” 

E) “É a ação de saúde que possibilita ao poder público 
controlar efetivamente as doenças de ordem não in-
fecciosa na comunidade.” 

35. Identifique dentre as alternativas abaixo a patologia que, 
no período pré-natal, deve ter seu esquema vacinal atualizado 
no intuito de proteger o feto da possibilidade de ser acometi-
do pela doença: 

A) Difteria 
B) Tuberculose 
C) Hanseníase 
D) Tétano 
E) AIDS 

36. Considere a seguinte Definição: “Comunicação efetiva 
feita à autoridade de saúde competente de agravos à saúde 
ou doença, por parte de profissional de saúde ou até mesmo 
por qualquer cidadão”. 

A) Prevenção 
B) Informação Abalizada 
C) Informação Especial 
D) Notificação 
E) Profilaxia 

37. Aos agentes Comunitários de Saúde são designadas as 
pessoas da comunidade circunscritas nas chamadas microá-
reas. Pode-se afirmar corretamente que o termo Microárea é o 
espaço geográfico onde estão inseridas cerca de 
____________ pessoas. 

O espaço acima é corretamente preenchido por qual das alter-
nativas abaixo? 

A) 500 a 750 
B) 350 a 500 
C) 250 a 400 
D) 100 a 150 
E) 150 a 250 
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38. Dentre as atividades exercidas pelos Agentes Comunitá-
rios de Saúde encontra-se o acompanhamento do Crescimento 
e Desenvolvimento de crianças de sua área de atuação com 
idade compreendida entre ____ e ____ anos de idade. 

Os espaços acima são CORRETAMENTE preenchidos por 
qual das seguintes alternativas abaixo? 

A) 0 e 3  
B) 0 e 5 
C) 1 e 4 
D) 1 e 3 
E) 0 e 4 

39. Um determinado Município realizou uma extensiva Cam-
panha de Vacinação contra determinada Patologia que se 
constitui num importante Agravo à Saúde. Durante a Campa-
nha se orientou à população a procurar os Serviços de Saúde 
com vistas a se vacinarem as crianças de determinada faixa 
etária com a Vacina Sabin. Certo indivíduo da comunidade 
procurou um Agente de Saúde e questionou contra qual Pato-
logia esta Vacina é indicada. Qual das alternativas abaixo 
identifica esta Patologia? 

A) Tuberculose 
B) Raiva 
C) Meningite 
D) Hanseníase 
E) Poliomielite 

40. Em determinado Município encontram-se vários reserva-
tórios de água utilizados pelos moradores como fonte de 
abastecimento, sendo que tais reservatórios se diferenciam 
por sua extensão e limpidez, além de outras características. 
Em determinado reservatório, certo Agente Comunitário de 
Saúde, ao visitar certas famílias residentes nas proximidades, 
identificou alguns animais corretamente denominados cienti-
ficamente pelo Gênero Biomphalaria, responsável como Ve-
tor de conhecida Patologia crônica provocada por um Hel-
minto e que é prevalente na região Nordeste do Brasil. Tal 
Patologia é CORRETAMENTE alistada em qual das alterna-
tivas abaixo? 

A) Raiva 
B) Tuberculose 
C) Leishmaniose 
D) Teníase 
E) Esquistossomose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


