CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 721/2014

CADERNO DE PROVA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DAALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Sobre os verbos, assinale a alternativa que
apresenta o verbo SORRIR no infinitivo:
a) Sorrir;
b) Sorrindo;
c) Sorrido;
d) Sorriu.
2) Assinale a alternativa que apresenta o verbo
conjugado na forma nominal chamada de
particípio:
a) Preferiu;
b) Feito;
c) Falava;
d) Escrevera.
3) Leia com atenção e marque a alternativa que
possui a palavra acentuada por ser paroxítona:
a) Sílaba;
b) Lâmpada;
c) Sofá;
d) Amável.
4) Analise as afirmativas a seguir e, depois,
marque V para as sentenças verdadeiras e F para
as falsas:
(
) A palavra “parede” não deve ser
acentuada, pois é paroxítona terminada em “e”.
(
) A palavra “música” deve ser acentuada,
pois é oxítona terminada em “a”.
(
) A palavra “computador” não deve ser
acentuada por ser paroxítona terminada em “r”.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
ordem correta:
a) V – V - V;
b) F - F – F;
c) V – F – F;
d) F – V – F.
5) Marque a alternativa em que o termo
sublinhado é um substantivo:
a) Eduarda aniversaria no mês de setembro;
b) Gabriela e Leonardo jogam futebol juntos;
c) O casaco do tenista é branco;
d) As compras foram feitas na sexta-feira.
MATEMÁTICA
6) A garagem de uma casa possui 4,7 metros de
comprimento e 3,20 metros de largura. A área
desta garagem é:
a) 7,90 m2;
b) 12,70 m2;

c) 15,04 m2;
d) 15,40 m2.
7) O administrador de uma feira faz um
levantamento de dados, e percebe que 5% das
frutas estragam antes mesmo de ser revendidas
aos seus clientes. Sendo que a feira adquire uma
tonelada de frutas semanalmente, a quantidade
de frutas que não podem ser revendidas é:
a) 5 kg;
b) 50 kg;
c) 100 kg;
d) 500 kg.
8) Ao distribuir uma garrafa de 2 litros de
refrigerante em copos com capacidade de 125 ml,
uma dona de casa irá conseguir encher:
a) 5 copos;
b) 8 copos;
c) 10 copos;
d) 16 copos.
9) Marcelo vai ao supermercado e compra 6
pacotes de macarrão instantâneo que custam R$
0,89 cada. Ao chegar ao caixa, Marcelo paga a
sua compra com uma nota de R$ 10,00, o troco
que Marcelo deve receber é:
a) R$ 3,66;
b) R$ 4,66;
c) R$ 5,34;
d) R$ 6,34.
10) O consumo médio de um automóvel é de 1
litro de combustível para 14 km rodados. Ao
realizar uma viajem de 448 km o motorista deste
automóvel gastou R$ 85,76 em combustível, o
preço pago por 1 litro de combustível por este
motorista foi:
a) R$ 2,68;
b) R$ 2,73;
c) R$ 2,93;
d) R$ 3,02.
INFORMÁTICA
11) O atalho para imprimir uma planilha do
Excel no Windows é:
a) Ctrl + P;
b) Ctrl + N;
c) Ctrl + X;
d) Ctrl + T.
12) Os softwares maliciosos, são chamados
também de:

a) Vírus;
b) Pastas do Excel;
c) Tabelas;
d) Gráficos.

a) 8.142/90;
b) 8.742/90;
c) 8.120/99;
d) 10.142/90.

13) O símbolo do Excel a seguir, representa:

18) Conforme Art. 89 da Lei nº 3004/2009, de 21
de dezembro de 2009 o adicional por tempo de
serviço é devido à razão de cinco por cento a
cada:
a) dois anos;
b) três anos;
c) quatro anos;
d) cinco anos.

a) Selecionar;
b) Tabular;
c) Autosoma;
d) Salvar.
14) A imagem do Pinguim a seguir, representa
um sistema operacional chamado de:

a) BR Office;
b) Microsoft Office;
c) Linux;
d) Windows.
15) O atalho para colar um texto ou uma palavra
no Windows é:
a) Ctrl + C;
b) Ctrl + V;
c) Ctrl + P;
d) Ctrl + T.
LEGISLAÇÃO
16) São alguns requisitos básicos para a
investidura no serviço público municipal, exceto:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro,
na forma da Lei;
b) Ter idade mínima de dezesseis anos;
c) Estar quite com as obrigações militares e
eleitorais;
d) Ter o nível de escolaridade exigido para o
exercício do cargo;
17) A Lei que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS)
e
sobre
as
transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde e dá outras providências, é a Lei:

19) A Norma Operacional Da Assistência à Saúde
/ SUS tem a sigla:
a) NOAS;
b) NOAB;
c) NAOS;
d) NAIS.
20) Segundo o Art. 6º da Lei 8.080/90 estão
incluídas ainda no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS), item I - a execução de
ações, exceto:
a) De vigilância sanitária;
b) De vigilância rodoviária;
c) De saúde do trabalhador;
d) De assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Informar sobre mudanças no programa de
saúde ESF é função do:
a) Agente de combate e endemias;
b) Auxiliar administrativo;
c) Agente comunitário de saúde;
d) Motoristas de ambulância.
22) O nome do transmissor da dengue é:
a) Aedes aegypti;
b) Pernilongo;
c) Barbeiro;
d) Rendes Nolipty.
23) São consideradas atividades do Agente
Comunitário de Saúde, na sua área de atuação,
exceto:
a) A utilização de instrumentos para diagnóstico
demográfico e sócio-cultural da comunidade;
b) A promoção de ações de educação para a saúde
individual e coletiva;

c) O registro, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos,
óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
d) O estímulo à participação da comunidade, apenas
pessoas de baixa renda, nas políticas públicas
voltadas para a área da saúde.
24) Puerpério significa:
a) Nome dado a fase Pós-parto;
b) Nome dado ao Pré-natal;
c) Nome dado quando uma gestante perde o bebê;
d) Nome dado ao exame feito entre a mãe e o feto.
25) São consideradas DSTs, exceto:
a) Sífilis;
b) Gonorréia;
c) Prostatite;
d) Clamídia.
26) Segundo o Calendário de Vacinação do
Ministério da Saúde, a Vacina Pentavalente (2ª
dose) deve ser dada ao bebê:
a) No 1º mês de vida;
b) Aos 4 meses de vida;
c) Aos 6 meses de vida;
d) Aos 9 meses de vida.
27) São considerados vírus de gripe, exceto:
a) H1N1;
b) H3N2;
c) Fluence;
d) Influenza B.
28) A Organização Mundial da Saúde (OMS)
preconiza o aleitamento materno exclusivo, até:
a) 5 meses;
b) 6 meses;
c) 7 meses;
d) 8 meses.
29) É um exame de prevenção ao câncer de
mama:
a) Mamografia;
b) Colo de útero;
c) Diabete;
d) Injeção mamal.
30) Por meio da visita domiciliar, entre outras
coisas, é possível:
I - Identificar os moradores, por faixa etária, sexo e
raça, ressaltando situações como gravidez
desnutrição, pessoas com deficiência etc..
II - Conhecer os principais problemas de saúde dos
moradores da comunidade.

III - Perceber quais as orientações que as pessoas
mais precisam ter para cuidar melhor da sua saúde e
melhorar sua qualidade de vida.
IV Ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos
prejudiciais à saúde.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas;
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas;
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas;
d) Todas as alternativas estão corretas.
31) Sobre o Art. 10º do ECA, onde diz: os
hospitais e demais estabelecimentos de atenção à
saúde de gestantes, públicos e particulares, são
obrigados a:
I - manter registro das atividades desenvolvidas,
através de prontuários individuais, pelo prazo de
dezoito anos;
II - identificar o recém-nascido mediante o registro
de sua impressão plantar e digital e da impressão
digital da mãe, sem prejuízo de outras formas
normatizadas pela autoridade administrativa
competente;
III - proceder a exames visando ao diagnóstico e
terapêutica de anormalidades no metabolismo do
recém-nascido, bem como prestar orientação aos
pais;
IV - fornecer declaração de nascimento onde
constem necessariamente as intercorrências do parto
e do desenvolvimento do neonato;
V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao
neonato a permanência junto à mãe.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Estão corretos apenas os itens I –II – IV – V;
b) Estão corretos apenas os itens II – IV – V;
c) Estão corretos apenas os itens I –II – IV;
d) Todos os itens estão corretos.
32) Segundo o Estatuto do Idoso Art. 17 ao idoso
que esteja no domínio de suas faculdades mentais
é assegurado o direito de optar pelo tratamento
de saúde que lhe for reputado mais favorável,
exceto:
a) Pelo curador, quando o idoso for interditado;
b) Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador
ou este não puder ser contactado em tempo hábil;
c) Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de
vida e não houver tempo hábil para consulta a
curador ou familiar;
d) Pelo próprio Agente Comunitário de Saúde,
quando não houver curador ou familiar conhecido,

caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério
Público.
33) Sobre o trabalho e funções do ACS, assinale a
alternativa incorreta:
a) A visita domiciliar é uma das atividades mais
importantes do processo de trabalho do agente
comunitário de saúde.
b) Recomenda-se que o ACS estabeleça um bom
vínculo com a família, sendo o grande amigo
incondicional das famílias a serem visitadas;
c) O ACS, na função de orientar, monitorar,
esclarecer e ouvir, passa a exercer também o papel
de educador. Assim, é fundamental que sejam
compreendidas as implicações que isso representa.
d) Para auxiliar no dia a dia do trabalho, é
importante que o ACS tenha um roteiro de visita
domiciliar, o que vai ajudar muito no
acompanhamento das famílias da sua área de
trabalho. Também é recomendável definir o tempo
de duração da visita, devendo ser adaptada à
realidade do momento.
34) Os níveis de saúde expressam a organização
social e econômica do País, tendo a saúde como
determinantes e condicionantes, entre outros,
exceto:
a) Garantia de emprego Público;
b) Alimentação;
c) Moradia;
d) Saneamento Básico.
35) Segundo o MS a Estratégia Saúde da Família
(ESF) é composta por equipe multiprofissional
que possui, no mínimo:
a) Médico, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem;
b) Médico, Enfermeiro, Agentes Comunitários de
Saúde;
c) Médico generalista ou especialista em saúde da
família ou médico de família e comunidade,
enfermeiro generalista ou especialista em saúde da
família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes
comunitários de saúde (ACS);
d) Técnico em saúde bucal, Enfermeiro e Agentes
Comunitários de Saúde (ACS).
36) O número máximo de pessoas atendidas por
01 (um) ACS, segundo o Programa ESF é:
a) 750 pessoas;
b) 850 pessoas;
c) 950 pessoas;
d) 1.200 pessoas;

37) Cada equipe de Saúde da Família deve ser
responsável por, no máximo:
a) 4.000 famílias;
b) 4.000 pessoas;
c) 5.000 famílias;
d) 5.000 pessoas.
38) São atribuições dos profissionais da
Estratégia Saúde da Família, exceto:
a) Participar do processo de territorialização e
mapeamento da área de atuação do Estado onde o
ACS reside, identificando grupos, famílias e
indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;
b) Manter atualizado o cadastramento das famílias e
dos indivíduos no sistema de informação indicado
pelo gestor municipal e utilizar, de forma
sistemática, os dados para a análise da situação de
saúde considerando as características sociais,
econômicas,
culturais,
demográficas
e
epidemiológicas do território, priorizando as
situações a serem acompanhadas no planejamento
local;
c) Realizar o cuidado da saúde da população
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de
saúde, e quando necessário no domicílio e nos
demais espaços comunitários (escolas, associações,
entre outros);
d) Realizar ações de atenção a saúde, conforme a
necessidade de saúde da população local, bem como
as previstas nas prioridades e protocolos da gestão
local;
39) A carga horária para a equipe da ESF é de 40
horas semanais para todos os profissionais de
saúde cadastrados na Estratégia Saúde da
Família, exceto o profissional médico que poderá
atuar em, no máximo duas (02) equipes, desta
forma poderá ser contratado por até:
a) 10 ou até 20 horas semanais;
b) 20 ou até 30 horas semanais;
c) 30 ou até 40 horas semanais;
d) 40 ou até 60 horas semanais.
40) O número de ACS deve ser suficiente para
atingir:
a) 100% da população cadastrada;
b) 90% da população cadastrada;
c) 80% da população cadastrada;
d) 50% da população cadastrada.

VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA
E LEVAR ESTE GABARITO
Questão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

OBSERVAÇÕES:
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

NO DIA 29/09/2014 SERÁ PUBLICADO O
GABARITO PROVISÓRIO E AS PROVAS NO
SITE www.infinityprovas.com.br
O PRAZO DE RECURSOS CONTRA QUESTÕES
E GABARITO DAS PROVAS SERÁ OS DIAS
30/09, 1º E 02/10/2014 DIRETAMENTE NO SITE
www.infinityprovas.com.br

