
TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DA POETISA CORA CORALINA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Fiz a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 40 (QUARENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Agente Comunitário de Saúde
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROVA

F04 - P
TARDE

Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:

Disciplinas
Quantidade de

questões
Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 10 2

Matemática 10 2

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 10 3

Conhecimentos Específicos 10 3
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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Nos últimos 10 anos, o Brasil reduziu em 40%
a taxa de mortalidade na infância (menores de cinco
anos). O número caiu de 28,4 mortes por mil crianças
nascidas vivas, em 2002, para 16,9 óbitos por mil
nascidos vivos em 2012. Em relação aos últimos
22 anos, a queda foi ainda mais expressiva: 68,5%,
passando de 54 mortes por mil nascidos vivos em
1990 para 16,9 em 2012 (dados preliminares). Na
divulgação do Relatório de Progresso 2013 sobre o
Compromisso com a Sobrevivência Infantil: Uma
Promessa Renovada, o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) destacou o Brasil e suas
ações para o combate aos fatores que contribuem
para a mortalidade nessa faixa etária.

[...]
Aqueda do índice no Brasil pode ser explicada

por uma série de fatores, entre eles o foco na atenção
primária de saúde, melhoria no atendimento materno
e ao recém-nascido, promoção do aleitamento
materno, expansão da imunização e criação de
iniciativas de proteção social, como o programa de
transferência de renda Bolsa Família. O país
conseguiu alcançar o Objetivo do Milênio para
redução da taxa de mortalidade na infância quatro
anos antes do prazo estabelecido.

Brasil registra maior queda de mortalidade na
infância entre os países da América Latina

(Radar Saúde. Congresso. Ano 3, nº 151, setembro 2013
i n < h t t p : / / p o r t a l s a u d e . s a u d e . g o v. b r / p o r t a l s a u d e /
a r q u i v o s / p d f / 2 0 1 3 / S e t / 1 7 / r a d a r _ s a u d e _ n 1 5 1 . p d f >
acesso 16/10/2013. Fragmentado.)

Questão 01

O título do texto pode ser justificado a partir do que se
afirma na seguinte alternativa:

A) O Programa Bolsa Família, no Brasil, deveria ser
copiado pelos demais países daAmérica Latina.

B) Houve uma redução dos índices na taxa de
mortalidade infantil no Brasil, como aponta o
primeiro parágrafo.

C) O relatório da Unicef apontou que o Brasil ainda
não atingiu a meta desejável para a redução da
taxa de mortalidade infantil.

D) O incentivo à amamentação é o único fator que
promove a redução da mortalidade infantil em
um país.

E) O Brasil deve se preocupar em participar de
programas de saúde de outros países da
América Latina.

Questão 02

A queda do índice na taxa de mortalidade infantil no
Brasil pode ser explicada, porque:

A) o governo bras i le i ro estabeleceu um
compromisso prévio com o Fundo das Nações
Unidas para a Infância, Unicef.

B) o país conseguiu atingir o Objetivo do Milênio
antes do prazo determinado.

C) o país agregou vários programas, como melhoria
nos atendimentos, promoção do aleitamento
materno, entre outros fatores.

D) há duas décadas atrás, a taxa de mortalidade
infantil era menor que a de hoje.

E) o governo conseguiu reduzir em 40% o número de
mortes por cada mil crianças nascidas vivas.

No segundo parágrafo, a palavra IMUNIZAÇÃO tem
seu significado ligado à:

A) vacinação.
B) amamentação.
C) nutrição.
D) educação.
E) habitação.

Questão 03

O pronome SUAS, no trecho “Na divulgação do
Relatório de Progresso 2013 sobre o Compromisso
com a Sobrevivência Infantil: Uma Promessa
Renovada, o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) destacou o Brasil e SUAS ações
para o combate aos fatores que contribuem para a
mortalidade nessa faixa etária.” refere-se, no texto, à
seguinte palavra:

A) divulgação.
B) Fundo das Nações Unidas.
C) fatores.
D) Brasil.
E) mortalidade.

Questão 04

O verbo CONSEGUIR, no último período do texto,
está no seguinte tempo e modo verbais:

A) presente do indicativo.
B) pretérito perfeito do indicativo.
C) pretérito imperfeito do indicativo.
D) presente do subjuntivo.
E) futuro do presente do indicativo.

Questão 05
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Assinale a alternativa em que a palavra destacada
pertence à classe gramatical dos adjetivos.

A) “[...] o Brasil reduziu em 40% a taxa de
mortalidade na INFÂNCIA (menores de cinco
anos).”

B) “Em relação aos últimos 22 anos, a queda foi
ainda mais EXPRESSIVA[...]”

C) “Na DIVULGAÇÃO do Relatório de Progresso
2013 sobre o Compromisso com a Sobrevivência
Infantil [...]”

D) “[...] e suas ações para o COMBATE aos fatores
que contribuem para a mortalidade nessa faixa
etária.”

E) “A QUEDA do índice no Brasil pode ser explicada
por uma série de fatores [...]”

No trecho “Na divulgação do Relatório de Progresso
2013 sobre o Compromisso com a Sobrevivência
Infantil: Uma Promessa Renovada, o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef) destacou o
Brasil e suas ações para o combate aos fatores que
contribuem para a mortalidade nessa faixa etária.”, o
autor empregou palavras com letras iniciais
maiúsculas porque:

A) quis dar destaque à citação do autor do relatório.
B) nomes de pessoas devem ser registrados com

maiúsculas.
C) referem-se a nomes de diversos setores de uma

administração ou instituição.
D) visam a realçar os títulos acadêmicos dos autores

dos textos.
E) são, respectivamente, o título de uma obra

publicada e o nome de um país.

Questão 07

Questão 09

Ao reescrevermos o período “O número caiu de
28,4 mortes por mil crianças nascidas vivas, em 2002,
para 16,9 óbitos por mil nascidos vivos em 2012.”
flexionando o sujeito no plural, o verbo CAIR deverá
ser flexionado, corretamente, no mesmo modo e
tempo, de acordo com as regras de concordância, na
seguinte forma:

A) caem.
B) cairão.
C) caíram.
D) cairiam.
E) caíssem.

Questão 06

O substantivo REDUÇÃO, empregado no último
período do texto, corresponde ao verbo REDUZIR.
Assinale a opção em que o substantivo apresentado
também deve ser registrado com Ç.

A) persuadir / persua__ão
B) precisar / preci__ão
C) distorcer / distor__ão
D) expandir / expan__ão
E) submergir / submer__ão

Questão 08

Assinale a alternativa em que aparece um
substantivo que NÃO se flexiona em número da
mesma forma que a palavra AÇÕES no primeiro
parágrafo.

A) invenção.
B) cidadão.
C) previsão.
D) indicação.
E) promoção.

Questão 10

Questão 11

Qual é o valor do capital que, investido a juros
simples, com uma taxa de 2% ao mês durante dois
anos, rende R$ 960,00?

A) R$ 1.200,00
B) R$ 1.670,00
C) R$ 1.800,00
D) R$ 2.000,00
E) R$ 2.400,00

MATEMÁTICA
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Questão 12

Durante a campanha de vacinação antirrábica de
2013, a previsão é vacinar 23.000 animais. Na
campanha anterior, em 2012, quase 70% da meta foi
alcançada.
O número aproximado de animais que serão
vacinados na campanha de 2013, se o mesmo
percentual de 2012 for mantido, será:

A) 15.600
B) 16.100
C) 17.000
D) 17.600
E) 18.100

Questão 14

Questão 13

Leia atentamente o texto a seguir.

Agentes de Saúde agradecem por implantação de
novo piso salarial

“Uma comissão de Agentes Comunitários de Saúde
esteve reunida com o prefeito municipal e com o
secretário municipal de administração para
agradecer a implantação, pela prefeitura, da Portaria
nº 260 do Ministério da Saúde. A nova portaria
reajusta o piso salarial da categoria dos atuais R$ 871
para R$ 950.”

Sendo assim, o percentual de reajuste do piso salarial
foi de aproximadamente:

A) 8,3%
B) 9,1%
C) 9,9%
D) 10,9%
E) 11,1%

(Fonte: <http://www.ji-parana.ro.gov.br/noticia.php>)

Durante o aquecimento para uma partida de futebol,
um agente deu 10 voltas completas num campo com
48 m de comprimento por 36 m de largura.
A distância total, em quilômetros, percorrida
por ele foi:

A) 0,84
B) 1,26
C) 1,68
D) 1,86
E) 2,04

Questão 15

“De acordo com dados do Ministério de Saúde,
atualmente o Brasil possui 1,8 médicos por mil
habitantes, sendo esse índice menor do que os
apresentados por outros países como a Argentina
(3,2), Uruguai (3,7), Portugal (3,9) e Espanha (4).
Além da carência dos profissionais, o Brasil sofre com
uma distribuição desigual de médicos nas regiões –
22 estados possuem número de médicos abaixo da
média nacional.”

De acordo com o texto, em relação à média nacional,
o número mínimo de médicos no município de
Ji-Paraná, com 115.593 habitantes, seria:

A) 198
B) 200
C) 208
D) 218
E) 226

(Fonte: <http://www.ji-parana.ro.gov.br/noticia.php> adaptado.)

Questão 16

Questão 17

Hoje sabe-se que cada R$ 1,00 investido em
saneamento básico representa uma economia de
aproximadamente R$ 4,00 em saúde pública.
Se o investimento de um município em saneamento
básico for de R$ 1.500.000,00 esse valor
representará uma economia com saúde pública de:

A) R$ 3.000.000,00
B) R$ 3.600.000,00
C) R$ 4.000.000,00
D) R$ 5.000.000,00
E) R$ 6.000.000,00

Para que a eficácia do tratamento focal da dengue
com larvicidas seja assegurada, é necessário que os
agentes de campo saibam determinar a quantidade
correta de larvicida de acordo com o volume de água.
No caso do larvicida Temóphos, deve-se utilizar a
proporção de 1g para cada 1.000 Lde água.

A quantidade desse larvicida que deverá ser utilizada
em um tanque, com formato de um paralelepípedo
com 20 m de comprimento, 12 m de largura e 0,5 m de
altura é:

A) 12 g
B) 120 g
C) 240 g
D) 1.200 g
E) 2.400 g
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“A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece
o limite diário de consumo de sódio em 2 gramas – o
que corresponde a 5 gramas de sal. No Brasil, uma
pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostra que os brasileiros
consomem, em média, 12 gramas de sal por dia.”

Conclui-se, pela leitura do texto, que apesar da
recomendação da OMS, os brasileiros consomem,
em média, uma quantidade diária de sódio
equivalente a:

A) 5,0 g
B) 4,8 g
C) 4,0 g
D) 3,8 g
E) 3,6 g

(Fonte:< /saude-e-
industria-de-alimentos-fazem-novo-acordo-para-reduzir-

sodio.html>Adaptado.)

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/08

Questão 18

Questão 19

De acordo com o texto apresentado, um brasileiro,
que atualmente consome 4.500 g de açúcar em 30
dias, consumia, há 50 anos atrás, uma quantidade
mensa l de açúca r que co r responde a
aproximadamente:

A) 1.500 g
B) 1.980 g
C) 2.040 g
D) 2.120 g
E) 2.460 g

Texto para as questões 19 e 20.

Brasileiros consomem três vezes mais açúcar do
que a média mundial

“De acordo com dados da Embrapa, em 50 anos
houve a adição de aproximadamente 68 gramas
diárias (mais de cinco colheres de sopa) na dieta dos
brasileiros. A última medição mostrou que o brasileiro
consome até 150 gramas por dia, enquanto a média
mundial é de 57 gramas.”

(Fonte: <http://saude.ig.com.br/minhasaude/2013-10-14>)

Questão 20

Se um estrangeiro consome 1.368 g de açúcar em
24 dias, de acordo com o texto anterior, um brasileiro
consumiria essa mesma quantidade de açúcar,
no mínimo em quantos dias, aproximadamente?

A) 6
B) 8
C) 9
D) 12
E) 15

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 21

A Constituição Federal de 1988 fixou diretrizes que
orientam a conformação do SUS. A respeito dessas
diretrizes, analise as afirmativas a seguir.

I. O atendimento integral deve priorizar as
atividades preventivas, sem prejudicar os
serviços assistenciais.

II. Adescentralização garante que todos os cidadãos
tenham acesso igualitário às ações e serviços de
saúde.

III. A participação da comunidade é uma forma de
garantir o controle social do SUS.

Feita a análise, assinale a alternativa que apresenta
a(s) afirmativa(s) correta(s).

A) Somente I.
B) Somente II.
C) Somente III.
D) Somente I e III.
E) I, II e III.

Questão 22

De acordo com a Lei nº 8.080/1990, a formação de
consórcios administrativos intermunicipais é
responsabilidade:

A) da União.
B) dos Estados.
C) dos Municípios.
D) da União e dos Estados.
E) dos Estados e Municípios.
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Questão 26Questão 23

A elevação progressiva, inesperada e descontrolada
de determinada doença em uma comunidade ou
região, em proporções claramente acima do
esperado, corresponde à definição de:

A) endemia.
B) pandemia.
C) epidemia.
D) surto.
E) egressão.

A participação da comunidade na gestão do SUS é
garantida pela Lei nº 8.142/1990, podendo ocorrer
por meio das(os):

A) Comissões Intergestores.
B) Conferências de Saúde.
C) Comitês Estaduais.
D) Colegiados de Gestão.
E) Controladorias Municipais.

Questão 25

Os vetores são seres vivos que veiculam o agente
desde o reservatório até o hospedeiro potencial. Com
base nesse conceito, marque a opção que
corresponde a uma doença transmitida por vetores.

A) Leishmaniose.
B) Meningite.
C) Hantavirose.
D) HepatiteA.
E) Cisticercose.

Questão 27

Questão 24

Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde
serão depositados em conta especial, em cada esfera
de atuação, e movimentados sob a fiscalização dos:

A) Gestores Municipais.
B) Conselhos de Saúde.
C) Gestores Estaduais.
D) Colegiados Regionais.
E) Conselhos Intersetoriais.

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde,
previsto no Decreto nº 7.508/2011, diz respeito ao:

A) acordo de colaboração firmado entre entes
federativos, com a finalidade de organizar e
integrar as ações e serviços de saúde.

B) conjunto de ações e serviços de saúde articulados
em níveis de complexidade crescente, com a
finalidade de garantir a integralidade da
assistência à saúde.

C) pacto de saúde específico para o atendimento da
pessoa que, em razão de agravo ou de situação
laboral, necessita de atendimento especial.

D) convênio de pactuação consensual entre os entes
federativos para definição das regras da gestão
compartilhada do SUS.

E) compromisso firmado entre os estados limítrofes
da federação, com vistas à elaboração da
Programação Pactuada Integrada.

Questão 28

Arespeito dos princípios do SUS estabelecidos na Lei
Orgânica da Saúde, analise as afirmativas abaixo e,
em seguida, marque a alternativa correta.

I. Os princípios do SUS contemplam a preservação
da autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral.

II. A descentralização político-administrativa dos
serviços deve ter ênfase para os municípios.

III. A integralidade de assistência deve priorizar as
ações curativas de média e alta complexidade.

Está(ão) correta(s):

A) somente a afirmativa I.
B) somente a afirmativa II.
C) somente a afirmativa III.
D) somente as afirmativas I e II.
E) somente as afirmativas II e III.
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Questão 29

O elemento utilizado na identificação das
necessidades de saúde e como orientador do
planejamento integrado dos entes federativos
denomina-se:

A) Plano Diretor.
B) Programa de Saúde.
C) Plano Regional.
D) Protocolo Clínico.
E) Mapa da Saúde.

Questão 32

Assinale a alternativa que corresponde a uma
responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde
em relação ao Programa deAgentes Comunitários de
Saúde – PACS.

A) Definir normas e diretrizes para a implantação do
programa.

B) Comprovar a existência de Fundo Municipal de
Saúde ou conta especial para saúde.

C) Definir Unidade Básica de Saúde para referência
e cadastramento dosACS.

D) Definir os critérios de priorização de municípios
para implantação do programa.

E) Garantir fontes de recursos federais para compor
o financiamento do programa.

Questão 33

São consideradas atribuições básicas dos ACS, nas
suas áreas territoriais de abrangência, EXCETO:

A) realização de busca ativa das doenças
infectocontagiosas.

B) coo rdenação e acompanhamen to do
cadastramento das famílias.

C) acompanhamento das microáreas de risco.
D) promoção do aleitamento materno exclusivo.
E) monitoramento das dermatoses e parasitoses em

crianças.

Questão 30

O Sistema de Informação da Atenção Básica foi
implantado para o acompanhamento das ações e dos
resultados das atividades realizadas pelas
equipes do programa:

A) Saúde da Família.
B) Combate à Dengue.
C) Controle do Câncer.
D) Controle do Tabagismo.
E) Hipertensão e Diabetes.

Questão 31

Considerando a Lei nº 11.350/2006, que dispõe sobre
as atividades do Agente Comunitário de Saúde
(ACS), analise as afirmativas a seguir.

I. A profissão de agente comunitário de saúde
caracteriza-se pelo exercício de atividade de
prevenção de doenças e promoção da saúde.

II. Um dos requisitos que o agente comunitário de
saúde deverá preencher para exercer a profissão
é possuir ensino médio completo.

III. O agente comunitário de saúde prestará os seus
serviços ao gestor local do SUS, mediante vínculo
direto ou indireto.

Somente está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) I e III.

Questão 34

Um dos itens necessários para a implantação da
Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde é que
em cada equipe exista um enfermeiro para um
número máximo de:

A) 6 agentes comunitários de saúde.
B) 8 agentes comunitários de saúde.
C) 10 agentes comunitários de saúde.
D) 12 agentes comunitários de saúde.
E) 14 agentes comunitários de saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Questão 35

No que se refere às Equipes de Saúde da Família
Ribeirinha (ESFR), é correto afirmar:

A) Essas equipes devem prestar atendimento à
população por, no mínimo, 14 dias mensais, com
carga horária equivalente a 8h/dia.

B) São equipes que desempenham suas funções em
Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF).

C) Deverão ser compostas por, no mínimo,
1 enfermeiro, 1 técnico de enfermagem e
8 agentes comunitários de saúde.

D) As atribuições das Equipes de Saúde da Família
Ribeirinha serão determinadas pelos Conselhos
Municipais de Saúde.

E) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família têm
como função principal dar suporte às Equipes de
Saúde da Família Ribeirinha.

Como forma de detecção precoce do câncer de
mama, o Ministério da Saúde estabelece que toda
mulher tem o direito de realizar mamografia
a partir de:

A) 20 anos.
B) 30 anos.
C) 40 anos.
D) 50 anos.
E) 60 anos.

Questão 38

Ao visitar uma residência, o ACS constatou que uma
criança de três meses ainda não havia recebido a
vacina preconizada para a idade dela. O profissional
orientou que a mãe levasse o bebê até a unidade de
saúde para que fosse aplicada a:

A) dose de reforço da BCG.
B) primeira dose da vacina meningocócica C

(conjugada).
C) segunda dose da vacina rotavírus humano.
D) primeira dose da vacina febre amarela

(atenuada).
E) terceira dose da vacina poliomielite.

Questão 36

Questão 37

Uma das orientações que a Equipe de Saúde da
Família deve dar a fim de prevenir o contágio pelo
vírus da hepatite B é:

A) beber somente água filtrada ou fervida.
B) evitar compartilhar utensílios domésticos.
C) higienizar as frutas e verduras com cloro.
D) usar preservativos nas relações sexuais.
E) evitar consumir carne malpassada.

Questão 39

A osteoporose é uma doença sistêmica progressiva
cada vez mais comum entre a população idosa.
Durante o tratamento, tanto os idosos como suas
famílias devem ser orientados sobre:

A) restrições referentes ao consumo de cálcio.
B) a necessidade de evitar exposição ao sol.
C) o controle diário dos níveis de glicose.
D) a importância de uma dieta rica em sódio.
E) medidas de prevenção contra quedas.

O soro de reidratação oral é uma forma bastante
utilizada para evitar a desidratação causada por
vômitos e diarreias em crianças. Na falta da mistura
pronta, disponibilizada pelo Ministério da Saúde, o
profissional de saúde pode orientar o preparo do soro
caseiro. A receita correta, utilizando uma colher
medida, é:

A) 100 mL de água, 1 medida rasa de sal e 2 medidas
rasas de açúcar.

B) 200 mL de água, ½ medida rasa de sal e 1 medida
rasa de açúcar.

C) 200 mL de água, 1 medida rasa de sal e 2 medidas
rasas de açúcar.

D) 100 mL de água, ½ medida rasa de sal e 1 medida
rasa de açúcar.

E) 300 mL de água, 2 medidas rasas de sal e
1 medida rasa de açúcar.

Questão 40


