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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
Concurso Público 01/2019
Cargo: Agente Comunitário de Saúde
Português
Dunas e salinas
Uma grande extensão do litoral brasileiro está situada na faixa de clima
tropical. Esse fator, aliado à ocorrência de ventos regulares em alguns locais
da costa, favorece a formação de restingas. Esse ecossistema específico, de
beleza rara e grande dinamismo em sua geografia, é encontrado em pontos
distintos da costa brasileira, desde o litoral cearense até o extremo sul do país,
no arroio Chuí.
As restingas são formadas por conjuntos de dunas e areais costeiros
entrecortados por vegetação rasteira. Elas começaram a surgir há milhares de
anos, com o recuo do mar, e ainda hoje protagonizam um dinâmico processo
de construção e destruição”
(Burmester, C. Conhecendo o mar do Brasil: litoral e ilhas. São Paulo: Editora
Senac São Paulo, 2012.)
1- Pela estrutura geral do trecho ele deve ser incluído entre os textos:
a) Descritivos;
b) Narrativos;
c) Dissertativo-expositivos;
d) Dissertativo-argumentativos;
2- No texto há uma série de adjetivos que se referem a substantivos e com
eles concordam. Assinale a opção em que essa relação de concordância está
errada:
a) Tropical / clima;
b) Regulares / ventos;
c) Dinâmico/ processo;
d) Rara/ ecossistema
3. A respeito do texto é incorreto afirmar que:
a) O trecho apresenta a introdução sobre o tema dunas e salinas.
b) O trecho apresenta uma explanação sobre alguns elementos do litoral
brasileiro.
c) O trecho explícita a raridade e beleza das dunas nordestinas.
d) O trecho explícita a especificidade de um determinado ecossistema.

4. Assinale a única alternativa que preenche adequadamente as lacunas das
frases a seguir:
I.
Nossa, são ______________ papéis para
assinar.
II. Era __________ atenciosa com os pacientes.
III. São __________ os compromissos agendados.
IV. Na empresa, há um e outro problema ____________.
a) Bastante, muito, muitos, insolúveis
b) Bastantes, bastante, muitos, insolúvel
c) Bastantes, bastantes, muitos, insolúveis
d) Bastante, muitos, muitos, insolúvel

5. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados segundo a

mesma regra.
a) Álbuns, alguém, caímos, tênis
b) Álbuns, exército, tênue, árduo
c) Miúdo, egoísmo, caímos, raízes
d) Miúdo, límpido, nível, raízes
6. Assinale a alternativa em que a oração destacada pode ser classificada

como oração subordinada adverbial confirmativa:
a) Ela age compulsivamente como um ser irracional.
b) Ela age compulsivamente como a mãe lhe ensinou.
c) Como era impulsiva, nunca obedecia às regras.
d) Nem todos pensam e agem como você.
7. Considerando as seguintes frases:

I.
II.

Eu fui uma adolescente tímida.
Eu fui à muitas festas durante a faculdade

Assinale a alternativa adequada:
a) A forma verbal "fui" refere-se ao emprego do verbo ir como intransitivo
nas frases I e II
b) Na frase I, a forma verbal "fui" representa a 3ª pessoa do singular do
pretérito- perfeito do verbo "ser"
c) Na frase II, a forma verbal "fui" foi empregada indevidamente.
d) Na frase I, a forma verbal "fui" representa a 1ª pessoa do singular do
pretérito- perfeito do verbo "ser"

8. A respeito do emprego dos pronomes relativos, assinale a opção correta.

a) É correto colocar artigo após o pronome relativo cujo (cujo o mapa, por
exemplo).
b) O relativo cujo expressa lugar, motivo pelo qual aparece no texto ligado
ao substantivo mapa na expressão "cujo mapa".
c) O pronome cujo é invariável, ou seja, não apresenta flexões de gênero e
número.
d) O pronome relativo que admite ser substituído por o qual e suas flexões
de gênero e número.
9 . Assinale a alternativa que completa as frases a seguir:
I- O garoto ______ colegas agrediram, passa bem.”
II-Conheci os alunos __________ mães lideraram
aquele movimento.
a)
b)
c)
d)

A quem, que
Cujos, cujas
O qual, cujo
Cujo os, cuja as

10. No período: “Fui à escola, busquei minha irmã e, em seguida, entreguei
os livros à Maria.” os verbos em negrito são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)

Intransitivo, transitivo direto, transitivo direto e indireto.
Transitivo indireto, transitivo direto, transitivo direto e indireto.
Transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo.
Transitivo direto e indireto, intransitivo, transitivo direto.

Conhecimentos Legislativos
11-Qual a estratégia prioritária para organização da Atenção Básica, de acordo
com o SUS?
a) a Saúde da Família.
b) a Saúde do Homem.
c) a Saúde da Mulher e da Criança.
d) procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.
12-" Ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde e prevenção de
riscos, com garantia de continuidade do atendimento na rede de serviços de
saúde, abrangendo-se as dimensões biológicas, psicológicas e sociais."
Apresenta o conceito de qual princípio do Sistema Único de Saúde (SUS)?
a) universalidade.
b) integralidade.
c) equidade.
d) descentralização.

13- De acordo com a Lei no 8.080/1990, compete ao município na gestão do
SUS:
a) comparar os indicadores de saúde interestaduais.
b) apoiar técnica e financeiramente os municípios vizinhos.
c) executar ações de saúde do trabalhador e de vigilância epidemiológica.
d) auxiliar a União na fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras.
14- "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." Trata-se de qual Lei?
a) Lei 8080/90.
b) Lei 8142/90.
c) Portaria 648/2006.
d) Resolução 453/2012.
15-São funções do Agente Comunitário de Saúde, exceto:
a) desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e
a população adscrita à UBS, considerando as características e as
finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais
ou coletividade.
b) trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a
microárea.
c) estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações
educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de
acordo com o planejamento da equipe.
d) realizar consultas e procedimentos de enfermagem na Unidade Básica
de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na comunidade.
16- De acordo com a Constituição Federal, Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:
a) centralização, atendimento individual, participação colegiada.
b) descentralização, atendimento integral, participação da comunidade.
c) universalização, fiscalização municipal, conselhos municipais.
d) globalização, completude, conformidade social.
17-Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF:
a) Se constituem em porta de entrada do sistema.
b) O NASF 1 deverá ser composto por, no mínimo sete profissionais de
nível superior de ocupações não-coincidentes.
c) Devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental
aos usuários do SUS por intermédio da qualificação e complementaridade
do trabalho das Equipes Saúde da Família - ESF.
d) A prática da Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura não pode ser
realizada pelo NASF.

18- A portaria nº 399/2006 divulga o Pacto pela Saúde 2006. O Pacto de
________ estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado de
forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem
deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão
compartilhada e solidária do SUS. Completa corretamente a lacuna:
a) Defesa do SUS.
b) Saúde.
c) Gestão do SUS.
d) Consolidação do SUS.
RESPONDA AS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES DE ACORDO COM A
PORTARIA 648/GM/2006:
19-"A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da
_________________ no País, de acordo com os preceitos do
________________." Completa corretamente as lacunas, respectivamente:
a) saúde terciária, Ministério da Saúde.
b) medicina, atendimento humanitário.
c) saúde pública, Governo Federal.
d) Atenção Básica, Sistema Único de Saúde.
20-É prevista a implantação da estratégia de Agentes Comunitários de Saúde
nas Unidades Básicas de Saúde como uma possibilidade para a reorganização
inicial da Atenção Básica. A existência de um enfermeiro deve ser para até:
a) 20 ACS.
b) 25 ACS.
c) 30 ACS.
d) 40 ACS.
Conhecimentos Gerais
21-Segundo a Lei Orgânica de Lavrinhas
I-O Município promovera, anualmente, o recenseamento de população escolar
e fará a chamada dos educandos.
II - O Município zelara por todos os meios ao seu alcance, pela permanência do
educando na escola.
III- O calendário escolar municipal será flexível e adequado as peculiaridades
climáticas e as condições sociais e econômicas dos alunos.
IV- Os currículos escolares serão adequados as peculiaridades do Município e
valorização sua cultura e seu patrimônio histórico, artístico, cultural e
ambiental.
São corretas:
a) I, II e III
b) II, III e IV
c) I, II e IV
d) I, II, III e IV

22- Segundo a Lei Orgânica de Lavrinhas ficam isentos da taxa de concurso
público:
a) Os candidatos que recebem bolsa família
b) Os portadores de deficiências físicas e mentais.
c) O doador de medula óssea e o doador regular de sangue.
d) Os residentes da cidade de Lavrinhas.
23- 1º de Dezembro é considerado:
a) Dia Internacional contra o uso de Drogas
b) Dia Internacional de Luta Contra a Aids
c) Dia Pan Americano da Saúde
d) Dia do Deficiente
24- O desmatamento na Amazônia, segundo o Projeto de Monitoramento do
Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes) subiu 29,5% entre
1º de agosto do ano passado e 31 de julho deste ano. O Estado com maior
taxa de desmatamento foi :
a) Mato Grosso
b) Pará.
c) Acre
d) Roraima
25- O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por cinco
países. Não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional,
mas de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou
seja, não registrado burocraticamente com estatuto e carta de princípios.
Além do Brasil, fazem parte do BRICS:
a) Rússia, Índia, China e África do Sul.
b) Rússia, Índia, China, Portugal e França
c) Rússia, Índia, Cuba, Argentina e Inglaterra
d) Rússia, Índia, Venezuela e Itália
26-O Brasil é atualmente o país com maior fluxo migratório de venezuelanos.
A entrada dos migrantes acontece por:
a) Amazonas
b) Pará
c) Roraima
d) Rondônia
27- Em 2016 o sarampo era considerado erradicado no Brasil. Mas no primeiro
semestre de 2018, um surto da doença assustou a população dos estados do
Amazonas e Roraima, com 500 casos confirmados e mais de 1,5 mil em
investigação. Isso ocorreu porque:
a) aumento populacional dos mosquitos transmissores da doença.
b) contato direto entre pacientes contaminados.
c) houve queda na taxa de vacinação contra a doença.
d) descontrole das fronteiras com a Bolívia.

28- Na antiga cadeia de Lavrinhas, no Bairro de Pinheiros a Prefeitura
Municipal está anunciando uma nova obra para construção:
a) De uma Cozinha Municipal
b) De uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
c) De velório Municipal
d) De uma Sub Prefeitura
29-No sábado (30/11), o posto itinerante do TRE-SP, instalado na sede do
COMTUR de Lavrinhas, funcionou das 9h às 14h para o cadastramento
biométrico dos eleitores. Sobre o cadastramento biométrico:
I- O Projeto de Identificação Biométrica da Justiça Eleitoral tem por objetivo
implantar em âmbito nacional a identificação e verificação biométrica da
impressão digital
II- Tem como objetivo garantir que o eleitor seja único no cadastro eleitoral
III-O eleitor ao se apresentar para o exercício do voto, deverá ser o mesmo que
se habilitou no alistamento eleitoral.29,
São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III
30-O governo de São Paulo decidiu afastar de suas funções mais 32 policiais
militares envolvidos na ação que resultou em nove
mortes na ________________, na Zona Sul de São Paulo, no último dia 1º.
Completa corretamente a lacuna:
a) Cidade de Deus.
b) Favela de Heliópolis.
c) Favela Casa Amarela.
d) Favela de Paraisópolis.
Conhecimento Específico
31--Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas
“corre perigo”, isto é, tem maior possibilidade ou chance de adoecer ou até
mesmo de morrer. São consideradas situações de risco:
I. Crianças que estão desnutridas;
II. Gestantes que não fazem o pré-natal;
III. Pessoas que precisam de cuidadores, mas não possuem alguém que
exerça essa função;
IV. Pessoas que estão com peso acima da média e vida sedentária com ou
sem uso do tabaco ou do álcool.
São corretas:
a) afirmativas I e III.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas I e IV.
d) todas afirmativas.

32-Assinale a alternativa INCORRETA sobre o território associado ao trabalho
do Agente Comunitário de Saúde (ACS):
a) O território é a base do trabalho do ACS.
b) Território, segundo a lógica da saúde, é apenas um espaço delimitado
geograficamente.
c) É um espaço onde as pessoas vivem, estabelecem relações sociais,
trabalham, cultivam suas crenças e cultura.
d) Trabalhar com território implica processo de coleta e sistematização de
dados demográficos, socioeconômicos, políticoculturais, epidemiológicos e
sanitários, identificados por meio do cadastramento, que devem ser
interpretados e atualizados periodicamente pela equipe.
33-O atendimento realizado de maneira mais humanizada:
a) Não faz diferença pois o tratamento depende exclusivamente da atitude
do paciente.
b) Não faz diferença pois o tratamento depende do acesso do usuário às
medicações prescritas.
c) Traz melhores resultados para a saúde do usuário, pois favorece o
estabelecimento de uma relação de confiança entre o profissional e usuário,
aumentando o vínculo e a adesão ao tratamento.
d) Traz melhores resultados para a saúde do usuário pois o mesmo
provavelmente irá fazer um elogio na Secretaria de Saúde e isso fará com
que a unidade receba mais verba.
34- A etapa inicial do trabalho do Agente Comunitário é o cadastramento das
famílias. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Para realizar o cadastramento, é necessário o preenchimento de fichas
específicas.
b) O cadastro possibilita o conhecimento das reais condições de vida das
famílias residentes na área de atuação da equipe, tais como a composição
familiar, a existência de população indígena, quilombola ou assentada, a
escolaridade, o acesso ao saneamento básico, o número de pessoas por
sexo e idade, as condições da habitação, o desemprego, as doenças
referidas etc.
c) Ao realizar o cadastramento e identificar os principais problemas de
saúde, seu trabalho contribui para que os serviços possam oferecer uma
atenção mais voltada para a família, de acordo com a realidade e os
problemas de cada comunidade.
d) Os dados do cadastro devem ser acessados exclusivamente pelos
Agentes Comunitários.
35-O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve sempre ter a cópia do mapa
de sua micro área para facilitar o acompanhamento das mudanças na
comunidade. O mapa retrata o território onde acontecem mudanças, portanto,
ele deve ser:
a) dinâmico e inteligente e constantemente atualizado.
b) estático, descritivo com legendas e lento.
c) dinâmico, tardio e custoso.
d) estático e com anotações associadas à símbolos e constantemente
desusado.

36-A vacina Tríplice viral previne:
a) rotavírus, tétano e pneumonia.
b) sarampo, caxumba e rubéola.
c) meningite, tuberculose e difteria.
d) varicela, febre amarela e coqueluche.
37-É grande o número de doenças cujo controle está relacionado com o
destino inadequado dos dejetos humanos. Dentre elas, podemos citar:
a) pediculose.
b) escabiose.
c) esquistossomose.
d) tuberculose.
38- Uma gestante relata ao Agente Comunitário que está tendo sangramento
vaginal. Neste caso, o ACS deve:
a) aferir a pressão arterial e a glicemia capilar da gestante.
b) solicitar que a gestante permaneça deitada a maior parte do tempo
possível.
c) encaminhar a gestante para a unidade de saúde com uma solicitação para
realizar exame de urina.
d) orientar a gestante a procurar imediatamente o médico.
39- Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser
humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias
manifestações clínicas e diferentes estágios (primária, secundária, latente e
terciária). Seu sinal primário é caracterizado por uma ferida, geralmente única,
no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca,
ou outros locais da pele), que aparece entre 10 a 90 dias após o contágio. Essa
lesão é rica em bactérias. Normalmente não dói, não coça, não arde e não tem
pus, podendo estar acompanhada de ínguas (caroços) na virilha. Trata-se:
a) da herpes zoster.
b) da sífilis.
c) da gonorreia.
d) do vírus do papiloma humano.
40-Julgue as seguintes afirmativas sobre a hipertensão arterial:
I. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de
acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e
cardíaca.
II. O problema é herdado dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores
que influenciam nos níveis de pressão arterial, como os hábitos de vida do
indivíduo.
III. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada.
IV. Medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a
hipertensão.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas II e III.
c) afirmativas I, II e III.
d) todas afirmativas.

