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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
EDITAL Nº 002/2017 

DATA: 06/08/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Tendências contemporâneas da literatura 
portuguesa 

 
Texto 2 

 
01 Noutros tempos, para João Eduardo, o 
dinheiro tinha o valor do esforço, sabia-lhe a 
uma tradução imediata da 
02 sua perseverança. Media-o ainda pelos 
sacrifícios de quem lhe entregava e por uma 
crescente se- 
03 gurança no caminho do futuro. Libertava-o 
de uma espécie de terror. Mas o dinheiro por 
fim, deixa- 
04 ra de lhe importar, precisamente porque não 
era obrigado a pensar nele. O motivo de sua 
sofregui- 
05 dão era outro. Continuava ___________ de 
tarefas, de clientes, por lhe ser muito mais 
difícil recuar do  
06 que manter essa _______. Sabia que o 
cercava uma gulosa espionagem: não lhe 
poupariam o mais  
07 breve sinal de renúncia ou de fracasso. O 
triunfo escravizava. O triunfo tinha um preço. 
Era o seu  
08 crime perante todos os que rodeavam-no. 
Os que haviam acompanhado desde o primeiro 
dia,  
09 dantes generosos e solidários, espreitavam-
no agora de caninos arreganhados: estamos à 
espera  
10 que tropeces. Os vitoriosos não podem 
tropeçar. 
11 Era justamente por isso que andava ..... 
nervos tensos. (...) A tal luta cobarde ..... que as 
embosca- 
12 das, se sucedem. Era isso que odiava na sua 
profissão! Todos os dias se pisava um terreno 
___________  
13 por debaixo do qual poderia ocultar-se 
indiferentemente um pântano ou rocha firme. 
De cada vez  
14 que deixava um imprevisto arrumado, um 
maçador convencido, um doente salvo do 
perigo, à vasta  
15 sensação de alívio juntava-se sempre ..... 
convicção de que nunca mais esses dissabores 
ou angústias  

16 se repetiriam. Como se, enfim, fosse dormir 
e trabalhar tranquilamente o resto da vida, com 
horas 
17 livres, sedimentadas, sem aqueles 
sobressaltos que lhe revolviam todos os 
instantes da existência.  
18 Mas logo se levantava uma surpresa ainda 
mais desgastadora. (...) 
 

Fernando Namora. O homem disfarçado. In Massaud Moisés, 29ª 

edição.  

A literatura portuguesa através de textos. São Paulo, Cultrix, 2004. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) cobiçozo – ajitação – arrenozo. 
b) cobiçoso – agitação – arenoso. 
c) cobisozo – ajitação – arrenoso.  
d) cobissoso – agitassão – arenozo. 
 
02 - Analise a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada 
no texto: 
a) de – em – a. 
b) com – de – à. 
c) a – a – com. 
d) em – à – em. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o 
pronome está empregado incorretamente: 
a) sabia-lhe a uma tradução. (1ª linha) 
b) quem lhe entregava. (2ª linha) 
c) sabia que o cercava. (6ª linha) 
d) todos os que rodeavam-no. (8ª linha). 
 
04 - Assinale a alternativa em que a divisão 
silábica está correta: 
a) i-me-dia-ta /// di-nhe-i-ro. 
b) es-pi-o-na-gem /// de-ba-i-xo. 
c) vi-to-ri-o-so /// i-me-di-a-ta. 
d) de-bai-xo /// an-gus-ti-as. 
 
05 - O elemento coesivo (mas) destacado na 
3ª linha introduz uma ideia de: 
a) causa. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) condição. 
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06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - João Eduardo triunfou na vida, mas 
continua escravizado no espírito de luta e 
competição. 
II - João Eduardo mudou sua relação com o 
dinheiro porque não era obrigado a pensar 
nele. 
III - O texto é uma descrição que procura 
representar e questionar a realidade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Peguei emprestado R$ 500,00 a juros de 
5% ao mês e paguei 6 meses depois. Se 
calcularmos os juros pelo sistema de juros 
simples, quanto paguei? 
a) R$ 550,00. 
b) R$ 600,00. 
c) R$ 650,00. 
d) R$ 750,00. 
 
08 - Em uma estrada de 30 km, Felipe andou 
12 km. Qual porcentagem de toda a estrada 
que Felipe andou? 
a) 30%. 
b) 35%. 
c) 40%. 
d) 45%. 
 
09 - De uma placa retangular foi diminuído 
5 cm no seu comprimento, obtendo assim 
um quadrado cuja área é 16 cm2. Qual era a 
área desta placa? 
a) 36 cm 2. 
b) 38 cm 2. 
c) 40 cm 2. 
d) 42 cm 2. 
 
10 - Se  e  então a 

soma de x com y vale: 
a) x + y = 6. 
b) x + y = 9. 
c) x + y = 10. 
d) x + y = 12. 
 

11 - Levando-se em consideração o Censo 
2010, de acordo com estimativas do IBGE, 
atualmente a população de Quarto 
Centenário: 
a) Cresceu na mesma proporção que a 
Microrregião de Goioerê. 
b) Cresceu na mesma proporção que o Estado 
do Paraná. 
c) Diminuiu. 
d) Não sofreu nenhuma alteração, continua a 
mesma. 
 
12 - O Estado do Paraná é representado no 
Senado Federal por três congressistas. No 
ano que vem haverá eleições para o Senado, 
nesta oportunidade os eleitores poderão 
votar em quantos candidatos para renovar 
esta casa legislativa? 
a) 1 (um) Senador. 
b) 2 (dois) Senadores. 
c) 3 (três) Senadores. 
d) 3 (três) Senadores e 3 (três) suplentes. 
 
13 - O Próximo Feriado Cívico Nacional 
será comemorado em: 
a) 07 de Setembro – Independência do Brasil. 
b) 12 de Outubro – Dia das Crianças. 
c) 19 de Novembro – Dia da Bandeira. 
d) 25 de Agosto – Dia do Soldado. 
 
14 - Que nome abaixo foi escolhido pelo 
Presidente Michel Temer para ocupar o 
cargo de Procurador Geral da República a 
partir de setembro deste ano? 
a) Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. 
b) Ela Wiecko Volkmer de Castilho. 
c) Nicolao Dino de Castro e Costa Neto.  
d) Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
15 - Com relação ao agente comunitário de 
saúde, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Tem um papel muito importante no 
acolhimento, pois é membro da equipe que faz 
parte da comunidade, o que permite a criação 
de vínculos mais facilmente, propiciando o 
contato direto com a equipe.  
b) Não faz parte da equipe direta da UBS. 
c) Pode prescrever medicamentos e dar 
orientações. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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16 - O acompanhamento de crianças é uma 
etapa fundamental e prioritária de seu 
trabalho. Você vai acompanhar todas as 
crianças de sua área de atuação, 
desenvolvendo ações de prevenção de 
doenças e agravos e de promoção à saúde. 
Para todas as crianças, o agente comunitário 
de saúde deve se atentar: 
a) Observar o relacionamento da mãe, dos pais 
ou da pessoa que cuida da criança, avaliando, 
entre outros, cuidados realizados com a 
criança, o banho, a alimentação (inclusive 
mamadas), as trocas de fraldas. 
b) Solicitar a caderneta da criança e verificar: 
esquema de vacinação, crescimento e 
desenvolvimento. 
c) Alternativa “a” e “b” estão corretas. 
d) Nenhuma alternativa está correta.  
 
17 - Com relação ao Teste do pezinho, o 
agente comunitário deve orientar: 
a) O agente comunitário não deve realizar 
orientações sobre o teste, pois se trata de um 
procedimento médico. 
b) Orientar a sua realização imediatamente 
entre o terceiro e o sétimo dia de vida do bebê. 
A partir desse prazo, oriente para fazer o 
exame o mais cedo possível, preferencialmente 
dentro de 30 dias após o nascimento. 
c) O agente comunitário pode realizar o teste 
em domicilio. 
d) Todas as alternativas estão incorretas.  
 
18 - São exames que estão relacionados a 
Triagem Neonatal: 
a) Teste da orelhinha. 
b) Teste do pezinho. 
c) Teste do olhinho. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19 - Com relação a higiene bucal: 
a) Na saúde bucal o ACS deve ainda reforçar a 
importância de uma alimentação saudável, sem 
açúcar. Incentivar o consumo de frutas, 
legumes e verduras e evitar alimentos 
industrializados (refrigerantes, bolachas, 
salgadinhos, balas, doces, chocolates). 
b) Além da questão estética, os cuidados com 
os dentes não garantem uma dicção correta (a 

forma de pronunciar as palavras) nem uma 
mastigação mais benéfica. 
c) Orientar a mãe, o pai ou quem cuida da 
criança para ir regularmente ao serviço de 
saúde para avaliação e prevenção de cárie. 
d) As alternativas “a” e “c” estão corretas. 
 
20 - Doenças crônicas: o que o ACS pode e 
deve fazer: 
a) É interessante que você tente identificar e 
mapear com a equipe de saúde quais são as 
doenças crônicas mais frequentes no seu 
território de atuação e da equipe e busquem 
oferecer estratégias para abordagem delas. 
b) Realizar orientações domiciliar, não 
necessitando que esse paciente compareça a 
unidade de saúde. 
c) Prescreve medicamentos de formulas 
caseiras. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
21 - Quando uma pessoa é considerada 
Hipertensa: 
a) É uma doença crônica que, se não 
controlada, pode ser causa de vá- rias doenças, 
principalmente o acidente vascular cerebral 
(derrame) e o infarto. Pode também afetar os 
rins, a visão, o cérebro, os membros inferiores, 
ter complicações graves e até levar à morte. 
b) A pessoa é considerada hipertensa quando 
sua pressão arterial estiver maior ou igual a 
140/90 mmHg, popularmente conhecida como 
14 por 9. É importante que a verificação seja 
feita várias vezes, de guia prático para o agente 
comunitário de saúde 103 forma correta, com 
aparelhos calibrados e profissionais 
capacitados. 
c) Geralmente a hipertensão não tem causa 
conhecida ou definida, no entanto, existem 
fatores considerados de risco que podem 
favorecer o seu aparecimento. 
d) Todas alternativas estão corretas.  
 
22 - São fatores de risco que podem levar as 
pessoas a se tornarem hipertensas, 
EXCETO: 
a) Pessoas com excesso de peso, alimentação 
inadequada (rica em gorduras, excesso de sal, 
baixo consumo de frutas, verduras e legumes). 
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b) Pacientes com o calendário de imunização 
em dia. 
c) Que consomem muito sal e bebida alcoólica, 
fumantes, que não praticam atividade física 
regularmente, diabéticas e que têm familiares 
hipertensos. 
d) Tais fatores de risco são comuns a outras 
doenças crônicas, como o AVC (derrame 
cerebral), cânceres, entre outras. 
 
23 - O ACS deve atuar em relação às pessoas 
que não têm o diagnóstico de hipertensão, 
mas possuem os fatores de risco, EXCETO: 
a) Estimular a adoção de hábitos alimentares 
saudáveis, com baixo teor de sal, baseados em 
frutas, verduras, derivados de leite desnatado. 
b) Estimular a realização de atividades físicas 
regulares a serem iniciadas de forma gradativa. 
c) Não realizar visitas, pois não há necessidade 
de educação em saúde para esses pacientes. 
d) Verificar regularmente a pressão arterial. 
 
24 - O que é Diabettes? 
a) É uma doença que acontece quando o 
organismo produz pouca ou nenhuma insulina 
(hormônio responsável pela redução da taxa de 
glicose no sangue), e com isso o corpo inteiro 
adoece. 
b) É uma doença viral que leva à inflamação do 
fígado, podendo ser transmitida sexualmente. 
c) Os primeiros sintomas incluem febre alta e 
mal estar geral. 
d) Todas as alternativas estão incorretas.  
 
25 - São fatores de risco para a Diabetes, 
EXCETO: 
a) Obesidade. 
b) Contato salival. 
c) História familiar. 
d) Colesterol e triglicerídeos elevados. 
 
26 - A tuberculose é uma doença infecciosa e 
contagiosa causada por uma bactéria. A 
tuberculose pode acometer qualquer um, 
sendo favorecida por fatores como precárias 
condições de vida, desnutrição, alcoolismo, 
tabagismo e doenças como Aids, diabetes, 
doenças renais crônicas, câncer e pelo 
enfraquecimento do sistema imunológico. 

Como uma pessoa com tuberculose pode 
evitar a transmissão da doença? 
a) Primeiramente ela deve procurar um serviço 
de saúde e, confirmado o diagnóstico, deve 
seguir o tratamento indicado. Incentivar os 
familiares ou as pessoas que tiveram contato 
com ela para procurar o serviço de saúde. 
b) O doente com tuberculose deve ter o 
cuidado, ao tossir ou espirrar, de cobrir a boca 
e o nariz e nunca escarrar no chão. 
c) Deve manter o ambiente limpo e arejado. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
27 - Seu papel como ACS nas orientações 
gerais relacionadas ao controle da 
tuberculose: 
a) Identificar os sintomáticos respiratórios 
(pessoas apresentando tosse com expectoração 
há pelo menos três semanas) nos domicílios e 
na comunidade. 
b) Encaminhar ou comunicar o caso suspeito à 
equipe de Saúde da Família ou à UBS. 
c) Verificar a presença de cicatriz da vacina 
BCG no braço direito da criança. Caso não 
exista e não haja comprovante na Caderneta, 
encaminhar a criança para vacinação. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
28 - A hanseníase é uma doença 
transmissível causada por um bacilo, que é 
uma bactéria que tem a forma de bastão. Os 
principais sinais e sintomas da doença são: 
a) Aumento ou excesso de sudorese no local – 
pele seca. 
b) Manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou 
avermelhadas, com alterações de sensibilidade 
(a pessoa sente formigamentos, choques e 
câimbras que evoluem para dormência – 
queima-se ou machuca-se sem perceber). 
c) Diminuição ou queda de pelos, 
especialmente das sobrancelhas. 
d) As alternativas “a” e “c” estão corretas. 
 
29 - São exemplos de doenças sexualmente 
transmissíveis, EXCETO: 
a) Hepatite A. 
b) Gonorreia. 
c) Sífilis. 
d) Hepatite B. 
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30 - Qual é a orientação que deve ser dada 
por você para uma pessoa que está com 
DST/Aids? 
a) Não se automedicar. 
b) Não interromper o tratamento prescrito pelo 
médico. 
c) Procurar conversar com o(a) companheiro(a) 
ou parceiro(a) sexual sobre a situação e levá-
lo(a) até uma UBS. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 


