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CONCURSO PÚBLICO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS – CE 

02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - CE 
EDITAL 001/2016. 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
NOME: 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum 

erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse 

intervalo de tempo.  

2.  Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica, de 

preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. 

      3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua resposta. Se 

você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em branco, sua prova 

objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4.  Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, 

C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de 

uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 

assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM FALTAR 

NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a LISTA DE 

PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, o candidato será 

eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da aplicação das 

provas.  

10.Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como 

rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem acompanhar 

o fiscal à coordenação. 

 

 

 
 

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 

                    



 

2 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS – CE 

02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

 

A mãe estava na sala, costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado, arriscou 

um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para 

vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto. 
– Meu filho? – gritou ela. 
– O que é – respondeu, com o ar mais natural que lhe foi possível. 
– Que é que você está carregando aí? 
Como podia ter visto alguma coisa, se nem levantara a cabeça? Sentindo-se perdido, tentou 

ainda ganhar tempo. 
– Eu? Nada… 
– Está sim. Você entrou carregando uma coisa. 

Pronto: estava descoberto. Não adiantava negar – o jeito era procurar comovê-la. Veio 

caminhando desconsolado até a sala, mostrou à mãe o que estava carregando: 
– Olha aí, mamãe: é um filhote… 
Seus olhos súplices aguardavam a decisão. 

– Um filhote? Onde é que você arranjou isso? 
– Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? 

Sabia que não adiantava: ela já chamava o filhote de isso. Insistiu ainda: 
– Deve estar com fome, olha só a carinha que ele faz. 
– Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo! 

– Ah, mamãe… – já compondo uma cara de choro. 
– Tem dez minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero animais aqui em casa. 

Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas. 
O menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima. Voltou para o quarto, emburrado: 

A gente também não tem nenhum direito nesta casa – pensava. Um dia ainda faço um estrago 

louco. Meu único amigo, enxotado desta maneira! 

– Que diabo também, nesta casa tudo é proibido! – gritou, lá do quarto, e ficou esperando a 

reação da mãe. 

– Dez minutos – repetiu ela, com firmeza. 
– Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. 
– Você não é todo mundo. 

– Também, de hoje em diante eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais 

nada. 

– Veremos – limitou-se a mãe, de novo distraída com a sua costura. 
– A senhora é ruim mesmo, não tem coração! 
– Sua alma, sua palma. 
Conhecia bem a mãe, sabia que não haveria apelo: tinha dez minutos para brincar com seu 

novo amigo, e depois… ao fim de dez minutos, a voz da mãe, inexorável: 

– Vamos, chega! Leva esse cachorro embora. 
– Ah, mamãe, deixa! – choramingou ainda: – Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém 

nesta vida. 
– E eu? Que bobagem é essa, você não tem sua mãe? 
– Mãe e cachorro não é a mesma coisa. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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– Deixa de conversa: obedece sua mãe. 

Ele saiu, e seus olhos prometiam vingança. A mãe chegou a se preocupar: meninos nessa 

idade, uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça, um recalque, complexos, essa coisa. 
– Pronto, mamãe! 

E exibia-lhe uma nota de vinte e uma de dez: havia vendido seu melhor amigo por trinta 

dinheiros. 
– Eu devia ter pedido cinquenta, tenho certeza que ele dava murmurou, pensativo. 

   (Fonte: Sabino, Fernando. O melhor amigo. In: A vitória da infância. São Paulo: Ática, 1995.) 

 

1. O termo “ressabiado” significa: 

 

a) Traquina  b) Malandro  c) Sonso  d) Medroso 

2. Assinale a opção em que ocorre uso do diminutivo nas mesmas circunstâncias que em 

“corridinha”. 

a) Escaninho  b) Minutinho  c) Boletim  d) Golfinho 

3. São características do gênero do texto de Sabino: 
 

a) Efemeridade, informatividade, cotidianidade, ironia. 

b) Efemeridade, dialogia, cotidianidade, ironia. 
c) NULA. 
d) Efemeridade, informatividade, cotidianidade, sarcasmo. 
 

4.  Assinale a afirmativa que condiz com o dito popular “sua alma, sua palma”. 
 

a) Nos capítulos finais de Salve Jorge, a moça lava a alma e esfrega a cara da chefa do tráfico 

no chão. 

b) O homem é uma prisão em que a alma permanece livre.  

c) Sofrer por antecipação é tão insano quanto gastar por conta de um prêmio da loteria cujo 

sorteio ainda não foi feito. 

d) Você contrata uma empresa desde que ela faça do jeito que você quer, não importa o 

que seja.  

5. Aponte o modo como poderia ser reescrito o enunciado “Deixa de conversa: obedece sua 

mãe.” para se adequar ao padrão culto da língua portuguesa. 
 

a) Deixa de conversa: obedece tua mãe.  b) Deixe de conversa: obedece sua mãe. 
c) Deixa de conversa: obedeça sua mãe.  d)  Deixa de conversa: obedeça tua mãe. 
 
6. Uma inferência que o texto NÃO homologa é: 

a) O menino traiu o cachorro por 30 dinheiros, do mesmo modo que Judas o fez. 

b) Crianças aprendem com as atitudes dos pais, pois a mãe só trabalhava e pouca atenção dava 

ao garoto; o garoto do mesmo modo tratou o cãozinho. 

c) Mães não costumam usualmente permitir animais domésticos em casa. 
d) Sentimentos positivos podem, a depender do retorno que recebem, transformar-se em 

comportamentos negativos. 
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7. Assinale o enunciado do texto de Fernando Sabino que corresponde a parte de uma 

interpretação textual da charge a seguir. 
 
 

 

a) Sabia que não adiantava: ela já chamava o filhote de isso. 

b) (…) havia vendido seu melhor amigo por trinta dinheiros. 
c) Deve estar com fome, olha só a carinha que ele faz.  

d) A gente também não tem nenhum direito nesta casa. 
 

8. No enunciado “(...) ela já chamava o filhote de isso.”, o pronome demonstrativo “isso” toma 

o lugar de outra classe gramatical. Assinale a alternativa em que consta a classe em que se 

coloca o demonstrativo no enunciado. 

a) Substantivo  b) Pronome possessivo c) Advérbio  d) Adjetivo 

9. Assinale a opção em que a vírgula destacada é empregada pelo mesmo motivo de “Ele saiu, 

e seus olhos prometiam vingança.”. 

a) A SPR, em nota, diz que “o contrato com o Corinthians foi celebrado em junho de 2008”, 
e que na época “não teve qualquer concorrência, pois o sistema foi criado pela SPR e pelo 

Corinthians”. 

b) Corinthians perde atletas e jogo, e racha fora de campo. 

c) Longe do estéril turbilhão da rua, / Beneditino, escreve! No aconchego/ Do claustro, no 

silêncio e no sossego, /Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!  

d) Depois que descarregou toda a mudança, ele ainda conseguiu arrastar os móveis, e o 

corpo nem deu sinais de cansaço. 

10. No enunciado “Conhecia bem a mãe, sabia que não haveria apelo”, o verbo haver está no 

futuro do pretérito do Modo Indicativo. Marque a opção em que o(s) verbo(s) em destaque 

tem a mesma IDEIA de tempo. 

a) Ah, se eu soubesse, não andava na rua/ Perigos não corria /Não tinha amigos, não 

bebia/ Já não ria à toa. 
b) Youssef diz que Argôlo sabia que dinheiro recebido vinha de corrupção. 

1- Mãe, o que é Natal? 

2- Natal é vida, esperança... 

3- Tô gostando da conversa! 

Continuem, continuem! 
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c) Ah, se eu soubesse, não andava na rua/ Perigos não corria /Não tinha amigos, não bebia/ Já 

não ria à toa. 
d) Se Temer tivesse dito qualquer coisa diferente disso, teria apanhado feio por discutir no 

exterior uma questão interna brasileira. 

 

“Joana ganha R$60,00 por dia quando trabalha 8 horas e até 18h. Após isso, ganha R$15,00 a 

mais por hora trabalhada.” 

 

11. No mês de Setembro ela trabalhou 28 dias, mais 25 horas noturnas. Qual foi o valor que 

Joana recebeu nesse mês? 

a) R$ 2.050,00 

 

b) R$ 2.550,00 

 

c) R$ 2.055,00 

 

d) R$ 2.505,00 

 

12. Do valor recebido, Joana gasta a décima parte com transporte, que equivale a: 

 

a) R$ 205,50 

 

b) R$ 250,00 

 

c) R$ 255,50 

 

d) R$ 205,00 

 

 

 

13. Do que sobra, paga R$ 498,00 de aluguel. Assim, resta-lhe: 

 

a) R$ 1.601,50 

 

b) R$ 1.351,50 

 

c) R$ 1.497,00 

 

d) R$ 1.606,00 
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14. _____________ é o ato de transferir arquivos do computador de um usuário para a Web. 

 

a) EndLoad  b) Upload   c) NumLoad  d) Download 

 

15. Por definição, atalho é um(a): 

 

a) conjunto de tarefas que o Windows deve executar. 

b) arquivo que aponta para outro arquivo. 

c) forma de automatizar tarefas quando o Windows inicia ou quando ele é fechado. 

d) tipo de programa para o Windows (assim como o Word é um editor de texto). 

 

16. ____________ é a emanação de atos de produção jurídica complementares, em aplicação 

concreta do ato de produção primário e abstrato contido na lei; nessa função, o órgão estatal 

atua como parte das relações a que os atos se referem, tal como ocorrem nas relações de direito 

privado. 

 

a) Legislação  b) Jurisdição   c) Administração    d) Improbidade 

 

17. ___________ constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. 

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação 

administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da 

coletividade.  

 

a) Legalidade  b) Impessoalidade c) Autotutela  d) Moralidade 

 

18. Leia o texto. 

 

Mais de 58 mil crianças podem morrer de fome na Somália se não receberem ajuda de 

emergência, alertou a Organização das Nações Unidas (ONU). 

“O nível de desnutrição, principalmente das crianças, é muito preocupante, aproximadamente 

350 mil menores de cinco anos sofrem de desnutrição aguda”, declarou o coordenador da 

ajuda humanitária da ONU na Somália, Peter de Clercq, em nota. Atualmente, cerca de 950 

mil pessoas “lutam diariamente para se alimentarem” e 4,7 milhões de somalis, perto de 40% 

da população, necessitam de ajuda humanitária, segundo os dados recolhidos pela Unidade de 

Análise da Segurança Alimentar e da Nutrição da ONU e a Rede de Alerta Precoce da Fome. 

(Texto adaptado) Disponível em < http://agenciabrasil.ebc.com.br > acesso em 18/02/2016 

 

Que fenômenos estão causando esse problema na Somália? 

 

a) Uma enorme seca no país associada às consequências da guerra civil. 

b) Uma grave onda de desemprego associada às consequências da crise econômica mundial. 

c) Uma grave onda de desemprego associada às consequências da guerra civil. 

d) Uma enorme seca no país associada às consequências da crise econômica mundial. 
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Leia o texto e responda as questões 19 e 20. 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência mundial devido ao aumento 

de casos de microcefalia e a suspeita de sua relação com o Zika Vírus. A decisão serve para 

acelerar ações de cooperação internacional e incentivar pesquisas para combater a doença. 

Transmitido pelo Aedes aegypti, o Zika vem se espalhando rapidamente pelo planeta, 

especialmente nas Américas Central e do Sul, que já reportaram casos em 26 países – o Brasil 

é a nação mais afetada. (Texto adaptado) Disponível em< http://guiadoestudante.abril.com.br> acesso em 18/02/2016. 

 

19. Devido à agilidade com que os vírus se espalham pelo planeta, as autoridades médicas 

consideram inevitável o surgimento de novas pandemias. Dentre os listados abaixo, qual fator 

têm contribuído para a chegada desse vírus ao Brasil? 

 

a) O aumento das locomoções intercontinentais. 

b) A mutação do mosquito. 

c) A capacidade do mosquito em se manter vivo mesmo em condições insalubres. 

d) A salubridade dos países de terceiro mundo. 

 

20. A ameaça real de uma pandemia do Zika vírus tem relação direta com um fenômeno que 

muitas pessoas associam à tecnologia e aos avanços das comunicações e dos transportes: 

 

a) A industrialização.                                    

b) A informatização. 

c) A globalização. 

d) O acelerado desenvolvimento dos países de terceiro mundo. 

 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Para o cumprimento da tarefa de promover e proteger a saúde, o SUS precisa se organizar 

conforme alguns princípios, previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 1998 e da Lei 

N° 8.080/1990. A qual dos princípios corresponde o seguinte enunciado: 

 

“O SUS deve disponibilizar serviços que promovam a justiça social, que canalizem maior 

atenção aos que mais necessitam, diferenciando as necessidades de cada um. É traduzido pelo 

tratamento desigual aos desiguais, devendo o governo investir mais onde e para quem as 

necessidades forem maiores”. 

 

Assinale a resposta CORRETA. 

 

a) Universalidade. b) Equidade.     c) Integralidade.    d) Participação da comunidade. 

 

http://guiadoestudante.abril.com.br/
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22. A Atenção Primária de Saúde (APS), também conhecida com Atenção Básica (AB), da 

qual a Estratégia de Saúde da Família é a expressão que ganha corpo no Brasil. Assinale qual 

dos seguintes enunciados é INCORRETO: 

 

a) A APS resolve os problemas de saúde mais comuns e frequentes da população, reduz os 

danos ou sofrimentos e contribui para uma melhor qualidade de vida das pessoas 

acompanhadas. 

b) Ao longo do tempo, os usuários e a equipe passam a se conhecer melhor, fortalecendo a 

relação de vínculo, que depende de movimento tanto dos usuários quanto da equipe. 

c) O acolhimento está restrito a um espaço ou local, pressupõe hora e pessoal específico 

para fazê-lo. 

d) As ações e serviços de saúde devem ser pautados pelo princípio humanização, o que 

significa dizer que as questões de gênero, crença, cultura, preferência política, etnia, raça, 

orientação sexual, populações específicas etc., precisam ser respeitadas e consideradas na 

organização das práticas de saúde. 

 

23. Para realizar um bom trabalho como agente de saúde você precisa ter atitude e 

conhecimentos. Assinale a opção INCORRETA: 

a) Conhecer o território. 

b) Agir com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais. 

c) Gostar de aprender coisas novas. 

d) Ser ativo, e cumprir estritamente as orientações sem dar valor a novas iniciativas e 

ideias. 

 

24. As situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, 

isto é ter maior possibilidade ou chance de adoecer ou até morrer. Assinale qual das seguintes 

situações constitui situação de risco: 

 

a) Bebês que nascem com menos de dois quilos e meio. 

b) Pessoas com peso acima da média. 

c) Gestantes que fumam. 

d) Todas as opções. 

 

25. Assinale qual dos seguintes fatores ou obstáculos NÃO dificulta ou impede as pessoas 

terem acesso às unidades de saúde: 

a) Capacidade de atendimento suficiente. 

b) Localização do serviço com barreiras geográficas ou distantes da comunidade. 

c) Burocratização no serviço. 

d) Serviço de transporte insuficiente. 

 

26. O Ministério do Desenvolvimento Social coordena o Programa Bolsa- Família, que visa 

combater a fome, a pobreza, as desigualdades, promovendo a inclusão social das famílias 

beneficiárias. Faz parte de seu trabalho o acompanhamento de todas as gestantes e crianças 

menores de 07 anos de idade contempladas com o benefício do programa.  Os compromissos 

dos beneficiários são EXCETO: 
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a) Fazer inscrição do pré-natal e comparecer às consultas, conforme o preconizado pelo 

Ministério da Saúde. 

b) Ficar em casa o dia marcado para a realização do acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde. 

c) Participar de atividades educativas sobre aleitamento materno e cuidados gerais com a 

alimentação e saúde da criança. 

d) Cumprir com o calendário de vacinação da criança. 

 

27. De acordo com a Lei nº 8.142/90 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde, assinale a opção INCORRETA: 

 

a) As conferências deverão acontecer a cada 4 anos com a representação de vários segmentos 

sociais. 

b) O Conselho de Saúde deverá ser composto por representantes do governo, prestadores de 

serviços, profissionais de saúde e usuários. 

c) A função do Conselho Municipal de Saúde é selecionar e contratar funcionários para 

trabalhar na Secretaria de Saúde. 

d) A Conferência de Saúde avalia a situação de saúde e propõe as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 

28. Gisele, de 19 anos teve bebê há três dias. Recebeu a visita do agente de saúde, que 

observou que a mãe estava com dificuldade para amamentar, dizendo que tinha pouco leite e 

era fraco. O agente de saúde passa a orientá-la. Assinale a opção INCORRETA quanto às 

orientações dadas: 

 

a) O leite materno tem todas as substâncias na quantidade certa para o bebê crescer e se 

desenvolver sadio, insistindo na amamentação. 

b) O bebê recebe carinho e se sente protegido enquanto mama. 

c) Suspender a amamentação e introduzir o leite artificial, pois a criança poderá perder 

peso. 

d) Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro, que contém mais proteínas e menos 

gorduras do que o leite maduro. 

 

 

29. Com o registro de nascimento, a criança será um indivíduo com o próprio nome, 

sobrenome, o nome da mãe, do pai e dos avós e estará escrito que ela nasceu no Brasil. Quanto 

ás orientações que o agente de saúde deve dar aos pais para a obtenção do mesmo, assinale a 

resposta INCORRETA: 

 

a) Tirar o Registro Civil de Nascimento não é obrigatório, e seu custo é ínfimo. 

b) A certidão deve ser feita logo após o nascimento da criança, no hospital onde ela nasceu se 

houver uma unidade de cartório no local. 
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c) Se o pai não puder ir registrar o filho, a mãe pode providenciar a Certidão de Nascimento 

sozinha, levando a certidão de casamento ou levando a declaração do pai com firma 

reconhecida no cartório. 

d) No caso de não ter serviço de cartório na maternidade, os pais ou responsáveis devem ir ao 

cartório mais próximo, levando os próprios documentos e a declaração de nascido vivo 

entregue no hospital. 

 

30. A dengue é uma das doenças mais frequentes no Brasil. O crescimento desordenado das 

cidades, deficiências no abastecimento regular de água e na coleta e no destino adequado do 

lixo, aumentam em muito os criadouros do mosquito da dengue. Quanto ao ciclo de 

transmissão da Dengue, assinale V (verdadeiro) ou F(falso) segundo corresponda: 

 

I- A Dengue é causada por um virus e transmitida ao homem pelo Mosquito Aedes Aegipti. 

II- Há transmissão de dengue direto de uma pessoa doente para outra sadia, seja por contato 

direto, alimentos, água ou quaisquer objetos. 

III- Somente o mosquito Aedes Aegypti infectado pode transmitir dengue. 

IV- O Frio acelera o ciclo do mosquito, de ovo a adulto, que ocorre em menos dias, 

contribuindo para aumentar a sua população. 

V- A doença começa a se manifestar depois de algum tempo que varia de 15 a 20 dias. 

 

Assinale a opção que agrupa a sequência CORRETA: 

a) V- F- V- V- V. b) V- F- V- F- F. c) F- V- V- V- F. d) V- F- V- F- V 

 

31. Quanto à leptospirose, assinale o enunciado INCORRETO: 

a) A leptospirose é uma doença infecciosa febril, aguda, potencialmente grave, causada por 

uma bactéria, a Leptospira interrogans. 

b) A leptospirose é uma zoonose (doença de animais) que ocorre no mundo inteiro, exceto nas 

regiões polares. 

c) Os seres humanos são os principais transmissores da doença, propagando-a de pessoa 

a pessoa.  

d) A leptospirose é primariamente uma zoonose. Acomete roedores e outros mamíferos 

silvestres e é um problema veterinário relevante, atingindo animais domésticos (cães, gatos). 

 

32. Segundo a Lei 11.350 de 05/10/2006, Art. 3º, são consideradas atividades do Agente 

Comunitário de Saúde na sua área de atuação, EXCETO: 

 

a) A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva. 

b) A realização de visitas domiciliares semestral, para monitoramento de situações de 

risco à família. 

c) A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que 

promovam a qualidade de vida. 

d) O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 

saúde. 
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CONCURSO PÚBLICO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS – CE 

02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

33. As atribuições básicas dos agentes comunitários de saúde, de acordo com as normas e 

diretrizes do PACS divulgadas pelo Ministério da Saúde são, EXCETO: 

a) Promoção da saúde da gestante priorizando: nutrição; prevenção de doenças próprias da 

gravidez - anemia, doença hipertensiva e outras; preparo para o aleitamento materno; 

encaminhamento a Serviços de Saúde para o controle pré-natal; organização e 

desenvolvimento de estratégias que assegurem a assistência ao parto.  

b) Vigilância nutricional e acompanhamento do desenvolvimento infantil das crianças 

menores de seis anos.  

c) Promoção da vacinação de rotina, com encaminhamento das crianças e gestantes à Unidade 

de Saúde de referência ou propiciando a vinda periódica de vacinadores à comunidade de 

difícil acesso. 

d) Promoção do aleitamento materno exclusivo até o primeiro mês de vida, continuando 

com aleitamento complementado para garantir nutrientes e vitaminas.  

 

34. A vacina HPV previne contra:  

 

a) Virus da Hepatitis B.    b) Rotavírus.  

c) Papiloma vírus humano.    d) Virus herpes zoster. 

 

35. NÃO constitui indicador de violência física ao idoso: 

 

a) Perda de dentes, lesões na boca e queimaduras. 

b) Hematomas em áreas genitais. 

c) Perda de peso sem causa evidente. 

d) Lesões em áreas escondidas do corpo. 

 

36. Considerando as atribuições e rotina dos ASC, leia o seguinte enunciado e assinale a qual 

das opções corresponde: 

“Além de ações específicas na área de saúde, o agente poderá atuar em outras áreas como: 

educação, cidadania/direitos humanos etc.”. 

 

a) Ações coletivas.    b) Visitas domiciliares. 

c) Ações Intersetoriais.   d) Mapeamento. 

 

37. O ACS deverá atender entre 400 e 750 pessoas, dependendo das necessidades locais, e 

desenvolver atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde por meio de ações 

educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão, 

EXCETO: 

 

a) Orientar sobre métodos de planejamento familiar. 

b) Orientar sobre a prevenção da AIDS sem levar em conta as demais doenças de 

transmissão sexual. 

c) Incentivar o aleitamento materno. 

d) Realizar atividades de educação nutricional nas famílias e na comunidade. 
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CONCURSO PÚBLICO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS – CE 

02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

38. Além de ter espírito de liderança e solidariedade, o agente de saúde comunitário deve ser 

recrutado por meio de processo seletivo e preencher os seguintes requisitos, EXCETO:  

a) Idade mínima de 15 anos. 

b) Saber ler e escrever. 

c) Residir na comunidade há pelo menos dois anos. 

d) Ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas responsabilidades.    

 

 

39. Quanto a Hipertensão arterial, marque V(verdadeiro) ou F(falso) segundo corresponda: 

 

1- O agente de saúde tem o dever de trazer a medicação anti-hipertensiva ao paciente todo 

mês, sem a necessidade de este comparecer à unidade de saúde só para pegar o remédio. 

2- A hipertensão tem alto custo médico e o paciente, se não é acompanhado, tem grandes 

chances de sofrer complicações.  

3- O agente de saúde deve orientar o paciente hipertenso a comparecer regularmente às suas 

consultas de acompanhamento.  

4- Cuidados com a alimentação, orientações quanto à prática de exercícios, ingestão de água 

adequada, são algumas orientações que o hipertenso deve receber. 

5- A principal consequência da hipertensão arterial é o aumento do risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

 

A opção que agrupa a sequência CORRETA é: 

 

a) V-F-V-V-V. b) F-V-V-V-V. c) V-F-V-F-F.  d) F-V-V-V-F. 

 

40. Durante a gravidez deve-se ter uma alimentação saudável. O ACS deve orientar a gestante 

como se alimentar corretamente. Qual das seguintes orientações está ERRADA? 

 

a) Faça pelo menos três refeições por dia (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches 

saudáveis por dia, evitando ficar mais de três horas sem comer. 

b) Dê preferência aos alimentos em sua forma natural. 

c) Diminua o consumo de gorduras, consuma uma porção de leite e derivados e uma porção 

de carne, peixe ou ovos. 

d) Consuma muitos líquidos. Dê preferência a refrigerantes e sucos industrializados. 

 


