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Caderno
de Prova
Cargo:
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

INSTRUÇÕES

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 20 questões, numeradas de 1 a 20.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
Transcreva, com tinta azul ou preta, as alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertativa e o caderno de questões ao
fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
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01. Leia atentamente as afirmações a seguir:
Língua Portuguesa
Leia atentamente a matéria a seguir, publicada
no site Revista Galileu, para responder às
questões de 1 a 5.
Fazer exercícios físicos nos deixa mais
inteligentes?
Sim. Em uma leva de estudos recentes, os
neurologistas

descobriram

que

fazer

exercício

produz novos neurônios e aumenta a atividade
cerebral. “O cérebro passa a funcionar melhor e fica

I – Segundo a reportagem, realizar atividades físicas
é a única forma de produzir novos neurônios.
II – Segundo o texto, as atividades aeróbicas são as
mais eficazes para aumentar a circulação sanguínea
para o cérebro.
III – Segundo o professor Arthur Kramer, resultados
positivos provenientes da prática de atividade física
são rapidamente gerados.

mais preparado para armazenar informações”, diz
Ricardo

Arida,

professor

de

Neurofisiologia

e

São corretas as afirmativas:
a. I e III.

Fisiologia do Exercício da Unifesp.
Qualquer tipo de exercício faz bem para o
sistema nervoso, mas as atividades aeróbicas
(correr, caminhar, andar de bicicleta, nadar) são

b. II.
c. Apenas III.
d. II e III.

mais eficientes no aumento do fluxo de sangue para
o cérebro e na produção das substâncias químicas
que regulam

o

sistema

neurotransmissor.

02. Segundo a matéria, é possível afirmar que:

Os

neurônios existentes se tornam capazes de fazer
mais conexões. E outros novos nascem (esqueça
aquela história de que paramos de produzir células

a. Com as atividades físicas, os neurônios surgem
apenas na região do hipocampo.
b. As atividades físicas melhoram a memória e a
capacidade de aprendizagem.

do sistema nervoso na infância: não é verdade).
Com a atividade física, os neurônios surgem

c. Regular o sistema neurotransmissor é um

especialmente no hipocampo, área responsável pela

malefício provocado pelas atividades físicas.

aprendizagem e memória. “Ao caminhar ou correr,

d. As atividades físicas não melhoram os neurônios

não estamos apenas melhorando o funcionamento

já existentes.

dos sistemas muscular, respiratório e cardíaco”,
afirma a psicóloga e neurologista norueguesa Astrid

03. Leia a sentença a seguir:

Bjørnebekk, pesquisadora do instituto Karolinska.
E não é preciso ser maratonista. “Trinta

“Em

uma

leva

de

estudos

recentes,

os

minutos de caminhada, três vezes por semana, já

neurologistas descobriram que fazer exercício

provoca impacto positivo logo no primeiro mês”, diz

produz novos neurônios e aumenta a atividade

Arthur

cerebral”.

Kramer,

professor

de

neurociência

da

Universidade do Illinois.

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a

(http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI3267
46-18540,00FAZER+EXERCICIOS+FISICOS+NOS+DEIXA+MAIS+INTELIG
ENTES.html)

classe gramatical das palavras destacadas:

a. numeral, substantivo, verbo, advérbio, adjetivo.

07. Assinale a alternativa correta, segundo a norma

b.

culta de língua:

artigo,

adjetivo,

substantivo,

substantivo,

substantivo.

a. Água é bom para a saúde.

c. numeral, adjetivo, advérbio, pronome, substantivo.

b. É permitido a venda de alimentos no estádio.

d. artigo, substantivo, verbo, adjetivo, adjetivo.

c. Ela não conseguiu provar que estava quites com a
justiça.

04.

A

palavra

especialmente

é

formada

por

d. Os seguranças estão sempre alertas.

derivação sufixal. Obedece à mesma regra a
palavra:

08. Quanto à regência verbal, qual alternativa está

a. alfabetização.

incorreta, segundo a norma culta da língua?

b. descrer.

a. Quero assistir a esse filme um dia.

c. deslealdade.

b. A desobediência implicou em multa.

d. emudecer.

c. Antônia chegou atrasada à escola.
d. O professor deu um presente ao diretor da escola.

05. A frase “Qualquer tipo de exercício faz bem para
o sistema nervoso, mas as atividades aeróbicas

09. Assinale a alternativa que completa corretamente

(correr, caminhar, andar de bicicleta, nadar) são

as lacunas das sentenças a seguir, de acordo com a

mais eficientes [...]” é um exemplo de oração

norma culta da língua portuguesa:

coordenada adversativa. Assinale a alternativa que

I – Seguem ________ as listas dos candidatos.

apresente outro exemplo desse tipo de oração:

II – Muito ________! – respondeu a estudante.

a. Amanda é muito carinhosa, mas também esperta.

III – Elas _______ resolveram conversar com o

b. Ele comprou o ingresso, porém já se arrependeu.

diretor.

c. Você é muito teimoso; precisa, pois, ouvir mais os

IV – A alface está muito _______.

outros.

a. anexa, obrigada, mesmo, cara.

d. Frederico é inteligente, mas principalmente

b. anexo, obrigado, mesmo, caro.

dedicado.

c. anexos, obrigado, mesmas, caro.
d. anexas, obrigada, mesmas, cara.

06. Assinale a alternativa correta:
a. Os termos essenciais da oração são: predicado e

10. A frase escrita corretamente, segundo o padrão

objeto direto.

de norma culta da língua portuguesa, é:

b. Os termos integrantes da oração são: sujeito e

a. Nesta empresa, os funcionários são dispensados

predicado.

ao meio-dia e meia.

c. Os sujeitos determinados de uma oração podem

b. Ana está meia confusa.

ser simples, compostos ou implícitos.

c. Alfredo estava mal-intencionado.

d. Não existem orações sem sujeito.

d. Quando Pedro olhou para traz, viu Marcela.

São corretas:

Conhecimentos Específicos

a. apenas uma afirmativa está correta
11. São exemplos de situações que caracterizam a

b. duas afirmativas estão corretas

ocorrência de contra indicações à vacinação:

c. três afirmativas estão corretas

a. hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada

d. todas afirmativas estão corretas

após o recebimento de dose anterior
b. diagnóstico clínico prévio de tuberculose, tétano,

15. Termo utilizado para se referir à um transtorno

sarampo

metabólico

c. antecedente familiar de convulsão ou morte súbita

caracterizado por hiperglicemia e distúrbio no

d. todas alternativas estão corretas

metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras,

12. O atendimento do paciente com DST (doença

resultante de defeitos da secreção e/ou da ação da

sexualmente transmissível) visa:

insulina. Trata-se:

de

etiologias

heterogêneas,

a. interromper a cadeia de transmissão de forma
mais efetiva e imediata possível

a. da dislipidemia

b. evitar as complicações advindas da DST em

b. do insulinoma

questão

c. do diabetes mellitus

c. cessação imediata dos sintomas

d. da obesidade

d. todas alternativas estão corretas
13.

A

transmissão

da

hepatite

C

ocorre

16. Todos os estados e municípios devem ter
conselhos de saúde compostos por:

principalmente por:
a. via oral – fecal
b. via parenteral

a. representantes dos usuários do SUS, dos

c. via sexual

prestadores de serviços, dos gestores e dos

d. via perinatal (de mãe para filho)

profissionais de saúde.

14.

Julgue

as seguintes

afirmativas

sobre

a

b.

representantes

dos

usuários

do

SUS,

amamentação:

representantes do Conselho dos Idosos e dos

I. a concentração de gordura no leite aumenta no

prestadores

decorrer de uma mamada;

profissionais de saúde

II. o leite humano possui numerosos fatores

c.

imunológicos

representantes do Conselho dos Idosos e do

que

protegem

a

criança

contra

de

serviços,

representantes

dos

dos

gestores

usuários

do

dos

SUS,

infecções;

Conselho Tutelar

III. alguns dos fatores de proteção do leite materno

d. representantes dos usuários do SUS, dos

são total ou parcialmente destruídos pelo calor;

vereadores, dos prestadores de serviços, dos

IV. quando o bebê tem uma boa pega, o mamilo fica

gestores e dos profissionais de saúde.

em uma posição dentro da boca da criança que o
protege da fricção e compressão, prevenindo, assim,
lesões mamilares.

17. Assinale a alternativa correta sobre os Agentes

19. O Agente Comunitário de Saúde deverá ser

Comunitários da Saúde:

capacitado para:

a. O Agente Comunitário de Saúde mora na
comunidade em que atua e é um personagem-chave

a. suspender a medicação, se achar que o remédio

do Programa de Agentes Comunitários de Saúde

não está fazendo bem ao usuário

(Pacs), vinculado à Unidade de Saúde da Família

b. conhecer a realidade das famílias pelas quais é

(USF).

responsável,

b. Ele liga a equipe à comunidade, destacando-se

diagnóstico de suas características sociais

pela comunicação com as pessoas e pela liderança

c. aconselhar utilização de remédios caseiros

natural.

inclusive uso de ervas para os necessitados,

c. É um elo cultural do SUS com a população e seu

promovendo uma medicina mais natural.

contato permanente com as famílias facilita o

d. todas alternativas estão corretas

por

meio

de

cadastramento

e

trabalho de vigilância e promoção da saúde.
d. Todas as alternativas estão corretas

20. Princípio do SUS demonstra que a atenção à

18. Os dados e as informações individuais dos

saúde deve levar em consideração as necessidades

usuários do SUS, captados pelo Sistema Cartão e

especificas de pessoas ou grupo de pessoas, ainda

disponibilizados de forma segura e exclusiva ao

que minoritários em relação ao total da população.

usuário devidamente identificado por meio do Portal

Ou seja, a cada qual de acordo com suas

de

necessidades, inclusive no que pertence aos níveis

Saúde

do

Cidadão,

deverão

permanecer

armazenados sob sigilo, ficando assegurado que:

de complexidade diferenciados.

I. pertencem à pessoa identificada no cartão todos os
dados e informações individuais registrados no sistema

a. universalidade

informatizado, que configura a operacionalização do

b. integralidade

Cartão Nacional de Saúde;
II. os dados e as informações referidas são sigilosas,
obrigando todos os profissionais vinculados sob qualquer
forma aos sistemas de saúde a respeitar e assegurar que
essas informações sejam indevassáveis; e
III. são garantidas a confidencialidade, a integralidade e a
segurança tecnológica, no registro, na transmissão, no
armazenamento e na utilização dos dados e informações
individuais

São corretas:
a. I e II
b. I e III
c. II e III
d. I, II e III

c. equidade
d. hierarquização

