
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Saúde Pública 
- 10 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. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* 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 seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, 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 29/04/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2012 de 05/11/2012, se adaptando ao novo calendário definido no Edital de Retificação nº 003/2013 de 
08/03/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA. 
 * 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: 28 DE ABRIL DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 



 

 

 

  

PARTE I – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
01 - De acordo com a Lei 8.080/90, assinale a alternativa 
correta:  

A) De acordo com essa Lei, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado 
desaprovar as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 

B) O dever do Estado com a saúde exclui o das 
pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

C) Essa Lei regula em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde, executados, isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado. 

D) O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público, constitui o Sistema Múltiplo de 
Saúde. 

E) A iniciativa privada não poderá participar do 
Sistema Único de Saúde - SUS, em nenhuma 
circunstância. 

 
02 - Assinale a alternativa em que as duas palavras se 
referem ao Princípio da Descentralização do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 

A) Municipalização e Regionalização 
B) Hospitalização e Orçamento 
C) Complexidade e Orçamento 
D) Atenção e Complexidade 
E) Hospitalização e Prevenção 

 
03 - Baseado nos conhecimentos geográficos básicos que o 
Agente Comunitário de Saúde deve ter para o desempenho 
de suas atividades observe o mapa e assinale a sequência 
dos pontos cardeais corretos, começando pela localização 
de Quixaba e seguindo em sentido horário: 

                                                      

 
A) Oeste, Norte, Sul, Leste. 
B) Norte, Sul, Leste, Oeste. 
C) Sul, Leste, Oeste, Norte. 
D) Leste, Sul, Oeste, Norte. 
E) Oeste, Norte, Leste, Sul. 

 
 
 
 
 
 
 
 

04 - No Programa de Agentes Comunitários de Saúde, qual 
o conceito correto de microárea? 

A) É o espaço geográfico delimitado onde reside uma 
quantidade ilimitada de pessoas e corresponde à 
área de atuação de um agente comunitário de 
saúde. 

B) É o espaço geográfico delimitado onde reside uma 
quantidade limitada de pessoas e corresponde à 
área de atuação de um agente comunitário de 
saúde. 

C) É o espaço geográfico delimitado onde reside uma 
quantidade ilimitada de pessoas e corresponde à 
área de atuação de seis agentes comunitários de 
saúde. 

D) É o espaço geográfico delimitado onde reside uma 
quantidade limitada de pessoas e corresponde à 
área de atuação de seis agentes comunitários de 
saúde. 

E) É o espaço geográfico delimitado onde reside uma 
quantidade limitada de pessoas e corresponde à 
área de atuação de dois agentes comunitários de 
saúde. 

 
05 - Assinale as Fichas utilizadas para o Cadastramento 
das Famílias e Acompanhamento de Hipertensos, 
respectivamente: 

A) B-GES e B-HAN 
B) D e B-HA 
C) B-HÁ e A 
D) A e B-HAN 
E) A e B-HA 

 
06 - Para qual finalidade é utilizada a Ficha B-Dia, no 
Programa de Agentes Comunitários de saúde? 

A) Para registro das atividades diárias. 
B) Para acompanhamento de hipertensos. 
C) Para registro das atividades mensais. 
D) Para acompanhamento de diabéticos. 
E) Para cadastramento das Famílias.  

 
07 - São informações que constam do Relatório SSA2, 
exceto: 

A) Segmento territorial 
B) Número de nascidos vivos 
C) Número de diabéticos que fazem uso de insulina 
D) Diabéticos cadastrados 
E) Nascidos vivos pesados ao nascer 

 
08 - O conhecimento dos indicadores de saúde é 
fundamental para a correta tomada de decisões em 
determinada área. Assinale aquele que não se refere a um 
Indicador Socioeconômico: 

A) Taxa de analfabetismo  
B) Produto Interno Bruto per capita  
C) Proporção de pobres  
D) Taxa de trabalho infantil 
E) Taxa de incidência de doenças relacionadas ao 

trabalho 
 

 
 
 
 



 

 

 

  

09 - Qual dos seguintes medicamentos é um diurético 
usado por hipertensos?  

A) Glibenclamida 
B) Hidroclorotiazida 
C) Escopolamina 
D) Dipirona 
E) Ácido acetilsalicílico  

 
10 - Qual a substância que deve ser evitada por pacientes 
diabéticos? 

A) Glicose 
B) Sódio 
C) Potássio 
D) Acido ascórbico 
E) Vitamina B12  

 
11 - Assinale a alternativa que refere corretamente os 
nomes dos agentes causadores da Tuberculose e da 
Hanseníase, respectivamente: 

A) Bactéria Tuberculosa e Bactéria Hansênica 
B) Micobacterium leprae e Bacilo de Koch 
C) Bacilo de Hansen e Bacilo Tuberculostático 
D) Bacilo de Koch e Bacilo de Hansen 
E) Micobacterium tuberculosis e Bacilo de Koch 

 
12 - Qual das seguintes doenças não é transmissível 
através de picada de mosquito? 

A) Malária 
B) Dengue 
C) Doença de Chagas 
D) Leishmaniose 
E) Febre amarela 

 
13 - Qual das doenças não possui vacina? 

A) Sarampo 
B) Rubéola  
C) Rotavirose 
D) Febre amarela 
E) Dengue 

 
14 - As Residências Terapêuticas são destinadas a quais 
pacientes? 

A) Idosos abandonados 
B) Pacientes com transtornos mentais 
C) Gestantes de alto risco 
D) Adultos com câncer 
E) Mulheres com Câncer 

 
15 - De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da 
Criança, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), 
qual a idade que deverá ser administrada a 1ª dose da 
vacina contra a Hepatite B e a 2ª dose da vacina Tríplice 
Viral, respectivamente? 

A) Ao nascer e aos 2 meses 
B) Ao nascer e aos 4 anos  
C) Aos 2 meses e ao nascer 
D) Aos 2 meses e aos 12 meses 
E) Aos 4 meses e aos 2 meses 

 
 
 
 
 

16 - Qual a doença que a gestante pode desenvolver se 
apresentar altos níveis tensóricos?  

A) Eclampsia 
B) Diabetes 
C) Sífilis 
D) Gravidez ectópica 
E) Gravidez disforme 

 
17 - Baseado em ações de prevenção, qual a periodicidade 
recomendada para a realização do Papanicolau, para 
mulheres em idade fértil, que estão realizando esse exame 
pela primeira vez? 

A) Mensalmente 
B) A cada 2 anos 
C) A cada 4 anos 
D) Anualmente 
E) Bimestralmente  

 
18 - Qual dos seguintes fatores não se refere à Saúde 
Ambiental? 

A) Mata queimada 
B) Poluição do ar 
C) Tratamento de piscinas 
D) Lixo  
E) Saneamento 

 
19 - Qual das seguintes doenças de pele pode causar 
dormência na área da lesão e deverá ser encaminhada para 
atendimento médico em Unidades Básicas de Saúde? 

A) Psoríase 
B) Escabiose 
C) Vitiligo 
D) Pênfigo  
E) Hanseníase 

 
20 - São atividades realizadas pelos agentes comunitários 
de saúde na Estratégia de Saúde da Família, exceto: 

A) Pré-Natal 
B) Acompanhamento de gestantes 
C) Visitas domiciliares 
D) Cadastramento de pacientes de Hanseníase 
E) Cadastramento das famílias 

 
 



 

 

 

  

PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - Qual das alternativas a seguir se refere à Lei 8.142/90? 

A) Criação das Secretarias Municipais de Saúde.  
B) Financiamento e participação popular. 
C) Promulgação da Constituição. 
D) Definição das Doenças de Notificação Compulsória. 
E) Criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 
22 - Quais os artigos da Constituição Federal de 1988 que 
tratam especificamente da Saúde? 

A) Do artigo 196 ao 200. 
B) Do artigo 1 ao 4. 
C) Do artigo 138 ao 190. 
D) Do artigo 100 ao 110. 
E) Do artigo 198 ao 200.  

 
23 - Em qual Nível de Atenção encontra-se inserida a 
Estratégia de Saúde da Família? 

A) Nível intermediário 
B) Na alta complexidade 
C) No nível quaternário 
D) Nível primário 
E) No nível terciário 

 

24 - O repasse financeiro do Sistema Único de Saúde (SUS), 
para os municípios é realizado através do cálculo do Piso da 
Atenção Básica (PAB). Os recursos destinados a Estratégia de 
Saúde da Família fazem parte do PAB: 

A) Fixo 
B) Intermediário 
C) Abrangente 
D) Complexo  
E) Variável 

 

25 - São Programas destinados ao controle de doenças 
infecciosas, exceto: 

A) Programa de Controle da Hanseníase 
B) Programa de Tuberculose 
C) Programa HIPERDIA 
D) Programa de DST/AIDS 
E) Programa da Dengue 

 

26 - Em relação à execução de ações no Sistema Único de 
Saúde (SUS), a Lei 8.080/90 traz em seu artigo 6º, exceto: 

A) Ações de vigilância sanitária.  
B) Ações de vigilância epidemiológica. 
C) Ações de saúde do trabalhador. 
D) Ações de universalidade de acesso aos serviços de 

saúde. 
E) Ações de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 
 

27 - Qual das seguintes ações de saúde não corresponde à 
Atenção Básica? 

A) Promoção e a proteção da saúde. 
B) Cirurgias de reabilitação para pacientes de hanseníase. 
C) Prevenção de agravos. 
D) Diagnóstico, tratamento e reabilitação da saúde. 
E) Redução de danos e a manutenção da saúde das 

coletividades. 
 

 
 
 

28 - Assinale a alternativa que não corresponde a um dos 
pontos relevantes da Norma Operacional Básica de Janeiro de 
1991? 

A) São constituídas as Comissões Intergestores Bipartite 
(de âmbito estadual) e Tripartite (nacional) como 
importantes espaços de negociação, pactuação, 
articulação e integração entre gestores. 

B) Equipara prestadores públicos e privados, no que se 
refere à modalidade de financiamento que passa a ser, 
em ambos os casos, por pagamento pela produção de 
serviços. 

C) Centraliza a gestão do SUS no nível federal. 
D) Estabelece o instrumento convenial como forma de 

transferência de recursos do INAMPS para os 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

E) Modifica o sistema de pagamento aos prestadores de 
serviços (entidades filantrópicas, hospitais 
universitários, entidades contratadas e conveniadas) 
com a implementação do Sistema de Informações 
Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 

 
29 - Assinale a alternativa que se refere a um dos eixos de 
ação do Pacto de Gestão do SUS 

A) Programação Pactuada Integrada (PPI). 
B) Atenção à saúde do idoso. 
C) Controle do câncer de colo de útero e de mama. 
D) Redução da mortalidade infantil e materna. 
E) Ações que visem qualificar e assegurar o SUS 

como política pública. 
 

30 - Em qual Sistema de Informação são armazenados os 
dados referentes às atividades diárias dos Agentes 
Comunitários de Saúde? 

A) SINAN - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação. 

B) SIASUS – Sistema de Informação Ambulatorial 
do SUS. 

C) SISHIPERDIA – Sistema de Informação do Plano 
de Reorganização da Atenção à Hipertensão 
Arterial e ao Diabetes Mellitus. 

D) SIAB – Sistema de Informação da Atenção 
Básica. 

E) SINASC - Sistema de Informação sobre Nascidos 
Vivos. 

 
 



 

 

 

  

PARTE III – PORTUGUÊS 
 
As questões 31 e 32 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Aquisição à vista. A Bauducco, maior fabricante 
de panetones do país, está negociando a compra de sua 
maior concorrente, a Visconti, subsidiária brasileira da 
italiana Visagis. O negócio vem sendo mantido sob sigilo 
pelas duas empresas em razão da proximidade do Natal. 
Seus controladores temem que o anúncio dessa união – 
resultando numa espécie de AmBev dos panetones – 
melindre os varejistas. 

(Cláudia Vassallo, na Exame, dez./99) 
 
31 - Das afirmações seguintes: 
I – As duas empresas ( linha 4 ) de que fala o texto são 
“Bauducco” e “Visagis”. 
II – A aproximação do Natal é um dos motivos do sigilo 
do negócio. 
III – Entende-se, no texto por “aquisição à vista” que a 
negociação está próxima. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e II. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Todos estão corretos. 
E) Estão corretos apenas os itens II e III. 

 
32 - Identifique o item que mostra uma causa para que o 
negócio venha sendo mantido sob sigilo: 

A) o provável melindre dos varejistas. 
B) o fato de Visconti e Bauducco serem concorrentes. 
C) Devido a AmBev entrar no mercado de panetones. 
D) Pelo fato da Visconti ser uma multinacional. 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
33 - Que palavra tem o mesmo número de fonemas do 
vocábulo CHEQUE? 

A) fixo 
B) lixo 
C) ilha 
D) caixa 
E) sapato 

 
34 - Identifique o item cujo vocábulo destacado foi 
empregado de forma incorreta: 

A) Foi acusado de discriminação racial. 
B) A empregada guardou os mantimentos na 

despensa. 
C) Apresentei o requerimento ao diretor e ele diferiu 

meu pedido. 
D) Antes de soar o sino, todos devem estar de volta a 

seus lugares. 
E) Os detentos foram colocados em uma cela da 

cadeia pública. 
 
35 - Assinale o item que apresenta exemplo de composição 
por aglutinação: 

A) girassol 
B) couve-flor 
C) fidalgo 
D) entardecer 
E) felizmente 

 

36 -  Assinale a alternativa em que a frase esteja acentuada 
corretamente: 

A) No comêço da festa, todas as pessoas falaram com 
êle. 

B) Ontem ele não pôde vir, mas com certeza hoje ele 
pode. 

C) Deixaram os papéis sôbre a mêsa. 
D) Não houve surprêsa, firmaram um nôvo acôrdo. 
E) Era mais de uma hora quando servimos o almôço. 

 
37 - Assinale a alternativa que apresenta a colocação 
pronominal não recomendada no padrão formal de 
linguagem: 

A) Não me disseram a verdade. 
B) Apelidaram-me de formoso. 
C) Largaste-me só e desamparado. 
D) Me impuseram severo castigo. 
E) Apressa-se porque já é dia. 

 
38 - Identifique nas frases a seguir a que apresenta 
predicativo do objeto: 

A) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. 
B) Cansados, os viajantes chegaram ao destino. 
C) Os náufragos, desesperados, esperavam por 

socorro. 
D) São inadmissíveis atitudes como estas. 
E) O herói achou desprezível o motivo. 

 
39 - O acento indicativo de crase está corretamente usado 
em todas as frases, exceto em: 

A) Isto cheira à perfume francês. 
B) Mulheres à beira de um ataque de nervos. 
C) Caminhava às pressas pela rua. 
D) Aspiro àquela vaga. 
E) A cidade à qual iremos possui belas praias. 

 
40 - Identifique o período que apresenta oração 
subordinada substantiva subjetiva: 

A) É provável que ele chegue ainda hoje. 
B) Não sei se viajarei amanhã. 
C) Tenho medo de que me traias. 
D) Admiramos os alunos que estudam. 
E) Saimos quando era tarde. 

 
 
 
 

 


