SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Benedito Marcondes de Moura Sobrinho, 38 - CEP 12.601-060 LORENA – SP
Tel: (12) 3159-3300

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
DATA: 13/07/2013
HORARIO: 9:00 às 11:00
DURAÇÃO: 2 HORAS
LEIA ATENTAMENTE AS RECOMENDAÇÕES ABAIXO
1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Estas FOLHAS DE PROVAS, com 40 (quarenta) questões da prova Objetiva, assim distribuídas:
Língua Portuguesa -10 (dez) questões
Matemática - 10 (dez) questões
Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões
b) Uma FOLHA DE RESPOSTAS destinado às respostas das questões objetivas formuladas no
caderno de Questões.
2. Na FOLHA DE RESPOSTAS preencha seu nome, data de nascimento, endereço e número de
inscrição.
3. A FOLHA DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinada por extenso. Esta FOLHA DE
RESPOSTAS não será substituída, portanto, não rasure e nem a amasse.
4. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números, com
quatro opções (A, B, C e D). Preencha as elipses completamente, usando a caneta esferográfica
(tinta azul ou preta), na opção de sua escolha. Apenas uma delas constitui a resposta correta em
relação ao enunciado da questão
5. Autorizado o inicio da prova, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma
reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a
prova.
6. Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova nem utilização de qualquer
aparelho elétrico / eletrônico.
7. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
8. Não destaque folhas da prova.

Português
Assinale a alternativa correta quanto a classificação
dos pronomes, nas questões 1 e 2

b) Os experientes marinheiros navegavam
c) Moro em São Paulo, capital da cidade
d) O televisor foi desligado

1) São pronomes pessoais retos e oblíquos
átonos e tônicos respectivamente:
a) Eu, me, mim
b) Comigo, me, eu
c) Eu, tu, ele
d) Eu,ele, ela

2) São pronomes possessivos
a) Este, esta, isto
b) Esse, essa, isso
c) Aquele, aquela, aquilo
d) Meu, seu, nosso

3) Assinale a alternativa que indica verbo
transitivo direto e indireto
a) Ela trouxe o livro para mim

6) Assinale a alternativa correta que indica
agente da voz passiva

b) Eu comprei o livro
a) A chuva prejudicou o andamento do jogo
c) O livro é de biologia
b) A criança nasceu
d) O livro sumiu
c) O televisor foi desligado pelo educador
4) Assinale a alternativa correta que indica
adjunto adnominal
a) Os marinheiros têm medo

d) O boletim chegou ontem

7) Se eu estudasse os verbos, passaria no
exame, essa frase está no modo:

b) O mar está agitado hoje
a) Indicativo
c) Os experientes marinheiros navegavam
b) Subjuntivo
d) O carro foi desligado pelo condutor
c) Imperativo
d) Infinitivo
5) Assinale a alternativa correta que indica
predicativo
a) A criança é feliz

8) Assinale a alternativa correta quanto ao
significado da palavra Acerca
a) A respeito de
b) Proximidade

a) 20 voltas
b) 18 voltas
c) 22 voltas
d) 16 voltas

c) Distância
d)

Cercado

9) Assinale a alternativa correta quanto ao
significado da palavra Iminência
a) Alta
b) Excelência
c) Ameaça
d) Baixo

10) Assinale a alternativa que contém somente
preposições
a) Sem, nós , sob
b) Até, com, para
c) Vou, perante, por
d) As, sobre, após

12) Sabe-se que 8 kg de café cru dão 6 Kg de
café torrado. Quantos kg de café cru devem
ser levados ao forno para obtermos 27 kg
de café torrado?
a) 36
b) 40
c) 38
d) 26

13) Para assoalhar uma sala de 80 m² de área,
foram necessários 900 tacos de madeira.
Quantos tacos iguais a esses seriam
necessários para assoalhar uma sala de 60
m²?
a) 700
b) 800
c) 760
d) 675

14) Uma vara de bambu de 1,5 m de altura
projeta no solo uma sombra de 1 metro.
Quanto medirá a sombra projetada no
mesmo instante por um prédio de 18 m de
altura?
a) 13m
b) 12m
c) 10,5m
d) 14,2m

Matemática
11) Um parafuso penetra 3,2 mm a cada 4
voltas. Quantas voltas deverão dar para
penetrar 16 mm?

15) R$ 6.400,00 representam quantos % de
320.000,00?
a) 3%

b) 2%
c) 4%
d) 5%

19) A soma do quádruplo de um número
com 17 é igual a 65. Calcule esse
número
a) 12
b) 15
c) 17
d) 16

20) Comprei 350g de queijo. Em casa eu já
tinha 100g. Quanto falta para eu
completar meio quilo?
16) 150 alunos representam quantos % de
2.000 alunos?

a) 50g

a) 7,5%

b) 45g

b) 6,7%

c) 40g

c) 7,1%

d) 60g

d) 8,1%

17) Uma prova de matemática tem 50
questões. Um aluno acertou 40
questões. Quantos por cento ele
acertou?
a) 90%
b) 88%
c) 77%
d) 80%

Específico
18) Dos 15.000 candidatos que se
inscreveram para o vestibular da PUCSP, foram aprovados 9600. Qual a taxa
de aprovação?
a) 67%

21) Um paciente deu entrada na sua
unidade apresentando febre, dores de
cabeça, musculares, atrás dos olhos e
vômito. Relacionado a esses
sintomas do paciente, que doenças
podem suspeitar?

b) 71%
c) 66%
d) 64%

a) Tuberculose
b) Hanseníase
c) Dengue
d) Doença de chagas

22) A direção das ações e serviços de
saúde do Sistema Único de SaúdeSUS deve ter um único comando
(gestão) em nível municipal, estadual
e federal. No nível federal esse
comando é feito através:

25) O Agente Comunitário de Saúde (ACS)
deve visitar as famílias uma vez a cada
____, caso não exista nenhuma situação de
risco.
a) 15 dias

a) Da Secretaria Estadual de Saúde

b) Mês

b) Do Ministério da Saúde

c) 2 meses

c) Dos Conselhos de Saúde

d) 45 dias

d) Das Secretarias Municipais da Saúde

23) A visita domiciliar constitui uma das
atividades do Agente comunitário de
Saúde (ACS) em sua microárea de
abrangência. Um dos objetivos da
visita domiciliar realizada pelo ACS
é:
a) Apoiar o
pesquisas

desenvolvimento

de

b) Fazer o cadastro de no mínimo 50%
das famílias
c) Desenvolver
curativa

apenas

assistência

d) Fazer cadastro de 100% das famílias
em sua microárea de atuação

24) Marque a alternativa correta quanto
à lei que dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do SUS e
sobre
as
transferências
intergovernamentais de recursos
financeiros na área da Saúde.

26) A participação da comunidade no
acompanhamento das políticas e
ações de saúde é realizada através
a) Dos Conselhos da administração
b) Das reuniões de equipe
c) Dos Conselhos Municipais de Saúde
d) Das Secretárias Municipais da Saúde

27) É objetivo da Estratégia de Saúde da
Família:
a) Dar receitas e medicamentos a todas
as pessoas que solicitem
b) Realizar visita domiciliar somente
aos pacientes acamados
c) Identificar problemas e fatores de
risco à saúde da população
priorizando solução dos problemas
mais frequentes
d) Priorizar a assistência à saúde dos
doentes
deixando
as
ações
preventivas para segundo plano

a) 8080 de 19/09/90
b) 9394 de 20/12/96
c) NOAS-SUS 2001

28) A regulamentação das atribuições
do Agente Comunitário de Saúde é
realizada pelo:

d) 8142 de 28/12/90
a) Secretário de Saúde
b) Prefeito

c) Ministro da Saúde
d) Secretaria a qual o Agente está
vinculado

d) Privado

29) As ações do Agente Comunitário de
Saúde
são
orientadas
e
acompanhadas por:

32) Um paciente chegou à unidade com
tosse por mais de 3 semanas, com
ou sem catarro, falta de apetite,
perda de peso, cansaço, dor no peito,
febre no fim do dia e suor noturno.
Podemos suspeitar de:

a) Secretário de Saúde

a) HIV

b) Prefeito

b) DST

c) Comunidade

c) Tuberculose

d) Enfermeiro da unidade

d) Gripe H1N1

30) Em relação ás atribuições específicas
do agente comunitário de Saúde,
podemos afirmar que cabe ao ACS:
a) Planejar as ações dos técnicos de
enfermagem
b) Cadastrar todas as pessoas de sua
microárea e manter o cadastro
atualizado
c) Organizar a agenda do médico da
unidade
d) Trabalhar com toda a comunidade
não sendo recomendado trabalhar
prioritariamente com a microárea já
que o direito à saúde é para todos

31) A atenção à saúde no Brasil é
realizada da combinação de dois
sistemas: o público e o privado.
Aproximadamente
80%
da
população brasileira são atendidas
exclusivamente pelo SUS, que
possui característica de sistema:
a) Alternativo
b) Filantrópico
c) Público

33) A equipe mínima da estratégia da
família é composta por:
a) Médico generalista, enfermeiro,
auxiliar de enfermagem e agente
comunitário de saúde.
b) Médico clínico geral, médico
obstetra, médico pediatra, auxiliar de
enfermagem e agente comunitário de
saúde.
c) Médico clínico, enfermeiro, médico
pediatra,
dentista
e
agente
comunitário de saúde.
d) Médico generalista, dentista, agente
comunitário de saúde, pediatra,
enfermeiro
e
auxiliar
de
enfermagem.

34) O aleitamento materno é exclusivo
até que idade?
a) 1 ano
b) 2 anos
c) 6 meses
d) 1 ano e meio

35) São fatores de risco para Diabetes
Mellitus e Hipertensão Arterial,
respectivamente;

d) Contra gripe e varicela

a) Obesidade, sedentarismo, história
familiar e pessoas da raça negra.
b) Obesidade, ingestão de bebidas
alcoólicas, ingestão de açúcar.
c) Sedentarismo e história familiar,
relação sexual.
d) Obesidade, ingestão de açúcar e de
sal

36) O HIV é uma doença sexualmente
transmissível e sua transmissão se dá
através de (assinale a incorreta):
a) Leite materno infectado
b) Sangue
c) Beijo na boca
d) Relação sexual sem preservativo

37) Um paciente chegou a sua unidade
se
queixando
de
manchas
esbranquiçadas, avermelhadas, que
não coçam, não doem e perdeu a
sensação de quente e frio. Esse
paciente está com suspeita de:
a) Psoríase
b) Queimadura
c) Hanseníase
d) Reação alérgica

38) Qual foi a campanha de vacinação
que ocorreu nos meses de abril/13 e
junho/13, respectivamente:
a) Contra poliomielite e gripe
b) Contra hepatite e gripe
c) Contra gripe e poliomielite

39) Segundo NOAS/01 quais ações
deverão ser desenvolvidas na
Estratégia Saúde da Família (ESF)?
a) Ações de Saúde da criança, mulher,
controle de hipertensão, diabetes,
tuberculose
e
eliminação
de
hanseníase.
b) Ações de Saúde do adolescente,
mulher, controle de hipertensão,
diabetes, tuberculose e hanseníase.
c) Ações de Saúde da criança, do
idoso, controle de hipertensão,
diabetes, tuberculose e hanseníase.
d) Ações de Saúde da criança, mulher,
controle de hipertensão, diabetes,
tuberculose e hanseníase.

40) Em relação á saúde da mulher,
durante uma visita domiciliar você
orientou uma mulher de 40 anos
sobre a importância de:
a) Controlar colesterol e diabetes e
evitar caminhadas
b) Controlar
a
pressão
arterial,
triglicérides e caminhar 1 vez por
semana
c) Controlar obesidade
caminhada

e

diminuir

d) Realizar prevenção do câncer de colo
de útero e mama.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Benedito Marcondes de Moura Sobrinho, 38 - CEP 12.601-060 LORENA – SP
Tel: (12) 3159-3300

FOLHA DE RESPOSTAS
NOME:__________________________________________
DATA NASCIMENTO: _____/______/________
Nº DE INSCRIÇÃO:_______________________________
RG: _____________________________________________
ENDEREÇO COMPLETO:
LOGRADOURO:__________________________________
_________________________________________________
BAIRRO:_________________________________________

Obs.: Para Cada questão preencha com um
X uma única resposta. Questões rasuradas
serão desconsideradas.
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