
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA 

 

* 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 26/11/2012, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA de 17/09/2012. 
 * 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: 25 DE NOVEMBRO DE 2012 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 



 

 

 

  

PARTE I – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
01 - A Lei 8.142/90 definiu importantes aspectos 
relacionados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a 
alternativa que relaciona corretamente o que define essa 
Lei:  

A) Integralidade das ações do SUS e gratuidade de 
serviços  

B) Regionalização da saúde e equidade no 
atendimento 

C) Participação da comunidade e financiamento da 
saúde 

D) Reordenamento dos serviços assistenciais e 
cobertura de planos de saúde 

E) Gratuidade de serviços e descentralização da 
saúde   

 
02 - A Estratégia de Saúde da Família definiu importantes 
aspectos na assistência ao paciente do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Assinale a alternativa que coloca uma 
atividade que é exercida por todos os membros da equipe 
de saúde da família: 

A) Consulta de pré-natal 
B) Administração de medicamentos 
C) Vacinação das crianças 
D) Curativos  
E) Visita domiciliar 

 
03 - Qual das seguintes doenças não é contagiosa? 

A) Vitiligo  
B) Rubéola 
C) Hanseníase 
D) Tuberculose 
E) Meningite meningocócica 

 
04 - Quais as fichas que o agente comunitário de saúde 
realiza o acompanhamento dos pacientes hipertensos e das 
gestantes, respectivamente? 

A) Ficha B-Hans e B-ges 
B) Ficha B-Dia e B-Ha 
C) Ficha B-Ha e B-ges 
D) Ficha B-Ges e B-Ha 
E) Ficha B-Ges e B-Hans 

 
05 - São vacinas que são administradas por via 
intramuscular e intradérmica, respectivamente? 

A) BCG e Hepatite B 
B) Pólio e Hepatite B 
C) Rotavírus e BCG 
D) Hib e Hepatite B 
E) dT e BCG 

 
06 - Qual das doenças a seguir pode apresentar lesões 
dormentes na pele?  

A) Hanseníase 
B) Sífilis 
C) Varicela 
D) Rubéola 
E) Pênfigo  

 
 
 
 

07 - São doenças que estão relacionadas a águas 
contaminadas, principalmente após enchentes, exceto: 

A) Leptospirose 
B) Meningite  
C) Esquistossomose 
D) Hepatite A 
E) Erisipela   

 
08 - Taxa de crescimento da população, Grau de 
urbanização, Taxa de fecundidade total, Razão de renda, 
Proporção de pobres, são o mesmo que:  

A) Notificação compulsória 
B) Sistemas de saúde 
C) Censo 
D) Indicadores de saúde 
E) Proporções  

 
09 - Qual das alternativas a seguir não representa uma 
atribuição do Agente Comunitário de Saúde? 

A) Orientação para vacinação de crianças 
B) Acompanhamento de hipertensos 
C) Acompanhamento de diabéticos 
D) Acompanhamento de gestantes 
E) Consultas domiciliares 

 
10 - Qual dos seguintes profissionais pertencentes à equipe 
de saúde da família é responsável pela realização do Pré-
Natal de alto risco? 

A) Médico 
B) Enfermeiro 
C) Agente comunitário de saúde 
D) Odontólogo 
E) Técnico em enfermagem  

 
11 - Um adulto que apresenta glicemia pós-prandial de 140 
mg/dl é considerado: 

A) Diabético 
B) Normal 
C) Pré-diabético 
D) Hipertenso 
E) Descompensado  

 
12 - Qual dos seguintes medicamentos são usados para 
hipertensão e diabetes, respectivamente? 

A) Captopril e Glibenclamida 
B) Insulina regular e Glibenclamida 
C) Captopril e Hidroclorotiazida 
D) Glibenclamida e Captopril 
E) Hidroclorotiazida e Propranolol 

 
13 - São orientações importantes para o paciente 
hipertenso, exceto:  

A) Dieta hipossódica 
B) Dieta hipersódica 
C) Exercício físico 
D) Medicação regular 
E) Medicação no horário correto 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

14 - A partir de qual idade o indivíduo é considerado idoso 
e deve iniciar a vacinação contra a gripe? 

A) 50 anos 
B) 70 anos 
C) 80 anos 
D) 40 anos 
E) 60 anos 

 
15 - Qual das seguintes doenças pode ser causada tanto por 
vírus como por bactérias? 

A) Sífilis  
B) Rubéola 
C) Meningite  
D) Varicela 
E) Hanseníase  

 
16 - Qual o acontecimento que serviu de mudança de 
paradigma para a Saúde Mental no Brasil: 

A) Reforma Psiquiátrica 
B) Estratégia de Saúde da Família 
C) Reestruturação da Saúde Mental 
D) Centros de Apoio Psico-social 
E) Residências terapêuticas 

 
17 - São Práticas Integrativas, exceto? 

A) Homeopatia 
B) Acupuntura 
C) Alopatia  
D) Plantas medicinais 
E) Fitoterapia 

 
18 - Qual das doenças a seguir é considerada crônica? 

A) Rubéola 
B) Dengue 
C) Gripe A H1N1 
D) Tuberculose pulmonar 
E) Botulismo 

 
19 - Qual das alternativas a seguir não representa uma das 
Diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN)? 

A) Estímulo às ações intersetoriais com vistas ao 
acesso universal aos alimentos. 

B) Garantia da segurança e da qualidade dos 
alimentos e da prestação de serviços nesse 
contexto. 

C) Monitoramento da situação alimentar e 
nutricional. 

D) Promoção de práticas alimentares e estilos de vida 
saudáveis. 

E) Distribuição gratuita de alimentos saudáveis para 
crianças até dois anos de idade em situação de 
desnutrição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 - Observe as imagens a seguir e responda a próxima 
questão: 

                    
 

                    
A) São algumas medidas de prevenção contra a 

dengue 
B) São medidas de economia doméstica 
C) São orientações de higiene doméstica 
D) São algumas medidas de prevenção contra a gripe 
E) São algumas medidas de prevenção contra a 

esquistossomose 
 
 
PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde 
(NOAS) trata de qual aspecto relacionado ao Sistema 
Único de Saúde (SUS)?  

A) Municipalização 
B) Gestão plena do Sistema 
C) Piso da Atenção Básica 
D) Regionalização 
E) Conselhos de Saúde  

 
22 - Qual das Conferências de Saúde teve pela primeira 
vez a participação da população? 

A) 10ª Conferência 
B) 8ª Conferência 
C) 11ª Conferência 
D) 9ª Conferência 
E) 7ª Conferência 

 
23 - A distribuição dos representantes nos Conselhos de 
Saúde deve ser paritária. Nesse caso, qual a porcentagem 
dos representantes dos profissionais de saúde nos 
Conselhos? 

A) 25% 
B) 50% 
C) 30% 
D) 15% 
E) 60% 

 



 

 

 

  

24 - Assinale qual das doenças não é de Notificação 
Compulsória: 

A) AIDS 
B) Tuberculose 
C) Hipertensão 
D) Sarampo  
E) Doença de Chagas 

 
25 - Qual o microorganismo causador da Dengue? 

A) Bactéria 
B) Fungo 
C) Príon 
D) Vírus  
E) Larva 

 
26 - Até que idade deverá ser administrada a vacina contra 
a Poliomielite em situação de campanha?   

A) 3 anos 11 meses e 29 dias 
B) 6 meses 
C) 2 meses 
D) 5 anos 11 meses e 29 dias  
E) 4 anos 11 meses e 29 dias 

 
27 - Assinale qual dos Programas fornece gratuitamente os 
medicamentos para os pacientes hipertensos e diabéticos 
cadastrados? 

A) Tuberculose 
B) Hanseníase 
C) HIPERDIA 
D) DST/AIDS 
E) Pré-Natal  

 
28 - Qual das seguintes doenças ainda não possui vacina? 

A) Caxumba 
B) Gripe A H1N1 
C) Hepatite B 
D) AIDS 
E) Rubéola  

 
29 - Qual a ficha usada pelos agentes comunitários de 
saúde para cadastramento das famílias de suas microáreas?  

A) Ficha A 
B) Relatório SSA2 
C) Ficha PMA2 
D) Ficha B-HA 
E) Relatório-SSA4 

 
30 - São medidas de controle da hanseníase, exceto: 

A) Internamento de pacientes 
B) Campanhas educativas 
C) Exame de comunicantes 
D) Diagnóstico precoce 
E) Tratamento de pacientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III PORTUGUÊS 
 

As questões de 31 a 36 referem-se ao texto seguinte: 
Planeta Água 

 

Água que nasce na fonte serena do mundo 
E que abre um profundo grotão 
Água que faz inocente riacho e deságua 
Na corrente do ribeirão 
Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 
Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas ronco de trovão 
E depois dormem tranquilas 
No leito dos lagos, no leito dos lagos 
Água dos igarapés onde Iara, mãe d'água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão tristes são lágrimas na inundação 
Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas 
Que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra, pro fundo da terra 
Terra planeta água... Terra planeta água 
Terra planeta água. 

ARANTES, Guilherme. Planeta Água. 
Disponível em: http://letras.terra.com.br/guilherme-

arantes/46315/. 
Acesso em: 24 fev. 2009. 

31- Das afirmações seguintes: 
I- Através dos versos 6 e 8 é possível afirmar que as águas 
do rio representam a vida para muitas pessoas, pois 
fertilizam o sertão e matam a sede da população. 
II- No texto o autor descreve o caminho percorrido pela 
água desde o seu nascimento. 
III- O texto faz referência apenas ao movimento das águas. 

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

 
32- Das afirmações seguintes: 
I- Em algumas passagens do texto, o compositor atribui a 
seres não humanos características próprias de seres 
humanos. 
II- Os verbos que aparecem no texto estão no pretérito 
perfeito do indicativo, pois indicam fatos em curso, em 
pleno desenvolvimento. 
III- Para expressar que as inundações trazem destruição, 
tristeza e choro, o autor usou o verso 21. 

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



 

 

 

  

33- No verso “Água que nasce na fonte serena do mundo”, 
o termo destacado assume a função sintática de: 

A) adjunto adnominal 
B) adjunto adverbial 
C) objeto direto 
D) objeto indireto 
E) predicativo do sujeito 

 
34- Nos versos “Água que o sol evapora / pro céu vai 
embora”, o sujeito de evapora e o seu complemento são, 
respectivamente: 

A) água / sol 
B) sol / céu 
C) céu / água 
D) sol / água 
E) água / céu 

 
35- Fazem parte da mesma regra de acentuação gráfica o 
seguinte par: 

A) água – íris  
B) véu – igarapés 
C) lágrimas – água 
D) céu – deságua  
E) igarapés – íris 

 
36- No verso “Água que nasce na fonte serena do mundo” 
identificamos: 

A) 01 ditongo crescente e 01 dígrafo. 
B) 01 hiato e 04 dígrafos. 
C) 01 ditongo crescente e 04 dígrafos. 
D) 01 ditongo decrescente e 04 dígrafos. 
E) 01 ditongo decrescente e 01 dígrafo 

 
37- O sinal indicativo de crase foi usado corretamente em 
todas as frases, exceto em: 

A) Amanhã devo ir à praia. 
B) Ele comprou o relógio à vista. 
C) A cidade à qual iremos possui praias belíssimas. 
D) O diretor fez referência à ela. 
E) Fez um gol à Pelé. 

 
38- A vírgula foi usada com o objetivo de separar o aposto 
no seguinte exemplo: 

A) Ansioso, ele aguardava a divulgação dos 
resultados. 

B) São Paulo, o maior parque industrial das Américas 
tem sérios problemas de poluição. 

C) Filha, venha lavar a louça. 
D) Pedro, como era esperado, não apareceu. 
E) Havia, contudo, uma proposta em contrário. 

 
39- A concordância está correta em todas as frases, exceto 
em: 

A) Vendem-se casas de veraneio. 
B) A multidão gritava entusiasmada. 
C) Fui eu que falei. 
D) Haviam muitos livros na biblioteca. 
E) Os responsáveis somos nós. 

 
 
 
 
 

A questão 40 refere-se a tira seguinte: 

 
40- No primeiro quadrinho identificamos um exemplo de 
oração: 

A) coordenada sindética adversativa 
B) coordenada sindética explicativa 
C) coordenada sindética conclusiva 
D) coordenada sindética alternativa 
E) coordenada sindética aditiva 

 
 

 


