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CARGO 

Nº DE INSCRIÇÃO 
 

NOME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas: 

- Português ........................................................................................ 5 questões 

- Matemática .................................................................................... 5 questões 

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo.............. 16 questões 

- Legislação .....................................................................................  4 questões 

 

A T E N Ç Ã O 

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a 

prova. 

2. O cartão contém duas partes: 

1. Uma é para assinalar as respostas, devidamente desidentificada. 

2. A outra com a identificação do candidato. Nesta parte, confira seus dados (nº de inscrição, 

nome e cargo) e assine no local indicado. 

3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao 

fiscal de sala. 

4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva. 

5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à 

resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à 

resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente 

desclassificado. 

6. A interpretação das questões é parte integrante da prova. 

7. Questão rasurada será anulada. 

8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

BOA PROVA! 
 

 

 

 

 

 

GENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A 8-4-2018 

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANDELÁRIA 
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Sono: manual do usuário. 
 

Misture doses generosas de estresse, ansiedade e preocupação típicas das cidades 

grandes. Acrescente altas .............................. de obesidade e uma crise financeira das 

bravas. Adicione a gosto porções de aparelhos eletrônicos, como celulares, computadores 

e tablets. Pronto. Eis a receita de um problemão que assombra o Brasil e o mundo: as 

pessoas não dormem bem, acordam cansadas e não conseguem .................................. na 

noite seguinte. E olha que essa não é apenas uma percepção de senso comum. A ciência 

já comprovou que a qualidade do descanso noturno vai de mal a pior. 

Em 2007, o médico Sergio Tufik, diretor do Instituto do Sono, em São Paulo, levou 

mais de mil voluntários para seu laboratório, onde realizou uma batelada de exames. Com 

os laudos em mãos, ele descobriu que um terço dos indivíduos ............................ apneia do 

sono, distúrbio marcado por roncos e pela interrupção do fluxo respiratório na madrugada, 

e 32% .............................. com insônia.  

Mas calma que a coisa piora. Agora em 2017, o especialista reavaliou o mesmo grupo 

de voluntários e deparou com uma queda geral dos índices de saúde. “Para ter ideia, 62% 

não apresentavam apneia há dez anos. Hoje, esse número se reduziu para 31%”, relata 

Tufik. Aqueles que possuíam o problema em estágio moderado passaram de 9 para 18%, 

enquanto o quadro mais grave pulou de 7 para 19%. Tudo isso em uma década! 

Sim, a situação não dá ar de melhoras. Daí o surgimento de iniciativas que 

.........................  conscientizar a população. Em julho, por exemplo, a farmacêutica Medley 

lançou na capital paulista o Hotel do Sono. Durante semanas, o espaço abrigou workshops 

e palestras para o grande público. “Dormimos cada vez menos e não percebemos o efeito 

em nossas vidas”, justifica a psicóloga Maria Christina Pinto, que elaborou o conteúdo do 

local.  

Revista saúde é vital. Outubro, 2017. Pag. 51. 
 

1. Qual das alternativas completa correta e respectivamente os espaços pontilhados do texto? 
A.(   )  tachas, relachar, tinham, sofriam, busca 
B.(   )  taxas, relaxar, tinha, sofriam, buscam  
C.(   )  tachas, relaxar, tinha, sofria, buscam 
D.(   )  taxas, relachar, tinha, sofriam, busca 

 

2. Use as letras V e F para indicar se as afirmações a seguir acerca do texto são verdadeiras ou falsas. 
Após, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras de cima para baixo. 
(   )  Ansiedade, estresse, obesidade e crises financeiras são problemas típicos e exclusivos 

das grandes cidades. 
(   )  Acordar com sensação de cansaço e não dormir bem são sintomas da apneia do sono, 

um sério distúrbio de saúde que afeta muitas pessoas. 
(   )   Aparelhos eletrônicos, como celulares, computadores e tablets, contribuem para 

prejudicar a qualidade do sono e do descanso noturno. 
(   )  O Hotel do Sono, na capital paulista, foi uma iniciativa da farmacêutica Medley com o 

objetivo de conscientizar a população para o problema do sono. 
A.(   )  F – V – V – V 
B.(   )  V – F – F – F 
C.(   )  F – V – F – V 
D.(   )  F – F – V – V 

 

P ortuguês 
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3. Considerando os percentuais empregados no texto, analise as afirmativas a seguir: 
I. O percentual 31% corresponde ao número de pessoas que apresentaram apneia em 2017. 
II. O percentual 9% faz referência às pessoas com apneia em estado moderado em 2007, 

enquanto o percentual 18% faz referência às pessoas em iguais condições em 2017. 
III. Os percentuais 7% e 19% correspondem, respectivamente, ao número de pessoas com 

apneia em estado grave em 2007 e em 2017. 
De acordo com o texto: 
A.(   )  As afirmativas I, II e III estão corretas. 
B.(   )  As afirmativas I, II e III estão incorretas. 
C.(   )  Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
D.(   )  Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 

4. Assinale a única alternativa que apresenta erro. 
A.(   )  Os numerais 2007 (linha 8), 2017 (linha 13) e dez (linha 15) expressam circunstância de 

tempo. 
B.(   )  O número de pessoas que apresentavam apneia do sono em 2007 era superior ao 

número de pessoas com o mesmo problema em 2017. 
C.(   )  As três primeiras palavras do texto são, respectivamente, verbo, substantivo e adjetivo. 
D.(   )  As palavras típicas, década e índices são acentuadas de acordo com a mesma regra 

que acentua as palavras eletrônicos e psicóloga. 
 

5. Use a letra C para indicar os itens certos acerca do texto e a letra E para os itens errados. A 
seguir, marque a alternativa com a sequência correta das letras, de cima para baixo. 
(   )  Substituindo a primeira pessoa do plural (nós) pela primeira pessoa do singular (eu) na 

frase: “Dormimos cada vez menos e não percebemos o efeito em nossas vidas”, a forma 
correta será: “Durmo cada vez menos e não percebo o efeito em minha vida” 

(   )  As palavras doses (linha 1), receita (linha 4) e a flexão verbal pulou (linha 17) estão 
empregadas em sentido conotativo, isto é, em um sentido figurado, não literal dessas 
palavras. 

(   )  O termo o mesmo grupo de voluntários (linhas 13 e 14) completa o sentido do verbo 
reavaliar (linha 13). 

(   )  A palavra voluntários (linha 14) tem, no texto, o sentido de obrigatórios. 
(   )  O último verbo do texto está empregado no tempo presente do modo indicativo. 
A.(   )  C – C – C – E – E 
B.(   )  C – E – E – E – C 
C.(   )  E – E – E – E – C 
D.(   )  E – C – C – C - E 

 

 
 

 
 

6. Uma máquina faz 344 litros de sorvete por hora. Sendo assim, assinale a alternativa que 
apresenta quantos litros de sorvete a máquina faz em 2h e 45 minutos. 
A.(   )  842 litros 
B.(   )  860 litros 
C.(   )  920 litros 
D.(   )  946 litros 

 
7. Em certo munícipio brasileiro, o botijão de gás de 13 kg que custava R$ 60,00 teve seu preço 

reajustado para R$ 75,00. Qual o aumento percentual verificado nesse reajuste? 
A.(   )  15% 
B.(   )  20% 
C.(   )  25% 
D.(   )  30% 

M atemática 
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8. Num concurso, há 4 candidatas mulheres para cada 3 candidatos homens. Quantas 

candidatas mulheres há no concurso, sabendo que ao todo há 504 candidatos? 
A.(   )  288 
B.(   )  216 
C.(   )  168 
D.(   )  126 

 
9. Se 6 agentes comunitários de saúde visitam 144 famílias em 3 dias de trabalho, quantas 

famílias serão visitadas por 5 agentes comunitários de saúde, em 6 dias de trabalho? 
A.(   )  288 
B.(   )  240 
C.(   )  200 
D.(   )  120 

 
10. Um agente comunitário de saúde percorreu 2500 metros na primeira semana de trabalho de 

visitação, 3200 metros na segunda semana, 1750 metros na terceira semana e 950 metros na 
quarta semana. Qual a média semanal percorrida por esse agente? 
A.(   )  1900 metros 
B.(   )  2000 metros 
C.(   )  2010 metros 
D.(   )  2100 metros 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. O processo de educação permanente para a estratégia de Saúde da Família tem como 

objetivos: 
I. Melhorar a qualidade dos serviços, mediante um processo educativo permanente e 

comprometido com a prática do trabalho. 
II. Aumentar a resolutividade das ações frente aos problemas prevalentes. 
III. Fortalecer o processo de trabalho das equipes de Saúde da Família. 
IV. Fortalecer o compromisso com a saúde da população por parte dos membros da equipe. 
Marque a alternativa correta. 
A.(   )  Somente I, II e IV estão corretas 
B.(   )  Somente II e III estão corretas 
C.(   )  Somente I e III estão corretas 
D.(   )  Todas as afirmações estão corretas 

 
 

12. Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida. São reflexos e indícios que 
permitem concluir sobre o estado geral de uma pessoa. Os sinais sobre o funcionamento do 
corpo humano devem ser compreendidos e conhecidos. Marque a alternativa incorreta quanto 
a esses sinais. 
A.(   )  Pressão arterial 
B.(   )  Temperatura 
C.(   )  Turgor da pele 
D.(   )  Pulso   

 
 

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo 
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13. Quanto ao trabalho dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), marque a alternativa correta. 

A.(   )  A existência de duas ou três Unidades Básicas de Saúde, inscritas no sistema de 
Cadastro Nacional vigente, que passa a ser a UBS de referência para a equipe de 
agentes comunitários de saúde, ou seja, um ACS pode trabalhar em 2 EFS. 

B.(   )  A existência de um enfermeiro para até no máximo 15 ACS e no mínimo 04, 
constituindo assim uma equipe de Agentes Comunitários de Saúde. 

C.(   )  O cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de 
agentes comunitários, composta por ACS e enfermeiro supervisor.  

D.(   )  É permitido 01 enfermeiro supervisor para no máximo 15 ACS. 
 

14. Em relação às especificidades da equipe de saúde da família, conforme portaria 2488 de 
2012, é correto afirmar: 
A.(   )  O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com 

um máximo de 850 pessoas por ACS e de 15 ACS por equipe de Saúde da Família, 
não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 

B.(   )  Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 
pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de 
equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe 
considere o grau de vulnerabilidade das famílias de um determinado território. 

C.(   )  O cadastramento de cada profissional de saúde pode ser em 02 ESF, desde que 
consiga desenvolver o trabalho com integralidade nas duas. O profissional médico 
poderá atuar em no máximo 04. 

D.(   )  A carga horária corresponde a 40 (quarenta) horas semanais para todos os 
profissionais de saúde membros da equipe de saúde da família, à exceção dos 
profissionais médicos e odontólogos. 
 

15. Um dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, definidos pela Lei 8080/90, 
corresponde à alternativa: 
A.(   )  Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
B.(   )  Humanização da Assistência, em todos os níveis. 
C.(   )  Saúde da Família como estratégia de organização da Atenção Básica. 
D.(   )  Gratuidade. 

 
16. É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia 

de continuidade do tratamento. Para isso devem ser assegurados, os itens a seguir, exceto: 
A.(   )  Atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e 

com condições adequadas de atendimento. 
B.(   )  Informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara, objetiva e respeitosa. 
C.(   )  Registro atualizado e legível no prontuário. 
D.(   )  Em caso de doença grave transmissível, o profissional de saúde tem o direito de 

comunicar os familiares independentemente da vontade do paciente. 
 

17. As DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis) são as principais causas de morte no 
mundo; aproximadamente 80% das mortes por DCNT ocorrem em países de baixa e média 
renda. Quanto aos fatores de risco para essas doenças, marque a alternativa que apresenta 
apenas fator de risco não modificável. 
A.(   )  Tabagismo, alimentação inadequada, consumo nocivo de bebida alcoólica. 
B.(   )  Hipertensão arterial, obesidade, tabagismo. 
C.(   )  Diabete, tabagismo, obesidade. 
D.(   )  Idade, sexo e raça. 

 
 



UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

 
 
 

 
Agente Comunitário de Saúde – Prefeitura Municipal de Nova Candelária – 8-4-2018                                        Página 6 de 8 
 

18. No Brasil, os processos de transição demográfica epidemiológica e nutricional e o crescimento 
econômico e social contribuem para o maior risco da população ao desenvolvimento de 
doenças crônicas. Com base nessa realidade, avalie as assertivas abaixo e, após, marque a 
alternativa correta. 
I. Os gastos familiares com doenças crônicas reduzem a disponibilidade de recursos para 

necessidades como alimentação, moradia, educação. 
II. No Brasil, o SUS que é um sistema gratuito e universal custeia todos os gastos de pessoas 

portadoras de doenças crônicas, não afetando economicamente a renda familiar. 
III. No Brasil, as quatro DCNT priorizadas são: doenças do aparelho circulatório, doenças 

respiratórias crônicas, diabetes e câncer. 
IV. O maior fator de risco atribuído a mortes por DCNT é a hipertensão arterial. 
A.(   )  Somente as afirmações II, III e IV estão corretas. 
B.(   )  Somente as afirmações I, III e IV estão corretas. 
C.(   )  Somente as afirmações III e IV estão corretas. 
D.(   )  Todas as afirmações estão corretas. 

 
19. No âmbito do SUS, é correto afirmar que a Lei que dispõe sobre a participação popular no 

SUS é a: 
A.(   )  Lei 8080/90 
B.(   )  Lei 1234/88 
C.(   )  Lei 8142/90 
D.(   )  Lei 8280/89 

 
20. O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, traduzidos em 

objetivos de processos e resultados, derivados da análise da situação de saúde do país e das 
prioridades definidas pelos governos federal, estadual e municipal. As prioridades atuais do 
PACTO PELA VIDA são, entre outras:  

 
I. Atenção à saúde do idoso. 
II. Controle do câncer de colo de útero e de mama. 
III. Redução da mortalidade infantil e materna. 
IV. Luta em prol de um adequado financiamento. 
Está (estão) correto(s) o(s) item(itens). 
A.(   )  I, II e III apenas. 
B.(   )  II, III e IV apenas. 
C.(   )  I, III e IV apenas. 
D.(   )  Todos os itens estão corretos. 

 
21. Com relação à Vigilância em Saúde, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as 

falsas. 
(   )  A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação 

de saúde da população. 
(   )  São ações de vigilância: promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. 
(   )  O conceito de vigilância em saúde inclui apenas a vigilância e o controle das doenças 

transmissíveis. 
(   )  A vigilância em saúde deve estar cotidianamente inserida em todos os níveis de atenção 

da saúde. 
Marque a alternativa que apresenta, de cima para baixo, a sequência correta das letras. 
A.(   )  V – V – V – V 
B.(   )  V – F – F – V 
C.(   )  F – F – V – V 
D.(   )  V – V – F – V 
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22. Os sistemas de saúde devem se organizar sobre uma base territorial, onde a distribuição dos 

serviços segue uma lógica de delimitação de áreas de abrangência. Com relação ao território, 
são verdadeiras as afirmações a seguir, exceto a da alternativa: 
A.(   )  O território em saúde não é apenas um espaço delimitado geograficamente, mas sim 

um espaço onde as pessoas vivem, estabelecem suas relações sociais, trabalham e 
cultivam suas crenças e cultura. 

B.(   )  A territorialização é base do trabalho das Equipes de Saúde da Família (ESF) para a 
prática da Vigilância em Saúde. 

C.(   )  O território é apenas a área geográfica onde reside a população assistida pela ESF. 
D.(   )  O conhecimento do território de abrangência da ESF permite eleger prioridades para o 

enfrentamento dos problemas identificados, o que refletirá na definição das ações mais 
adequadas, contribuindo para o planejamento e programação local.   
 
 

23. Na organização da atenção, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) e o Agente de Controle de 
Endemias (ACE) desempenham papéis fundamentais, pois se constituem como elos entre a 
comunidade e os serviços de saúde. Quanto ao processo de trabalho do ACS, avalie as 
assertivas abaixo: 
I. Deve ser corresponsável pelo controle das endemias. 
II. Após as visitas domiciliares e identificação dos problemas que não poderão ser resolvidos 

por ele, deverá transmiti-las ao ACE. 
III. Deverá desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao 

controle das doenças/agravos, em sua área de abrangência. 
IV. Deverá somente realizar atividades já programadas ou planejadas pelo enfermeiro 

supervisor. 
Estão corretas. 
A.(   )  I, II e III somente. 
B.(   )  III e IV somente. 
C.(   )  II, III e IV somente. 
D.(   )  II e IV somente. 

 
 

24. Marque a alternativa que corresponde corretamente à descrição abaixo: 
Doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, a depender de sua 
forma de apresentação: formas inaparentes, clássica, febre hemorrágica ou síndrome do 
choque, podendo evoluir para o óbito. 
A.(   )  Febre Amarela 
B.(   )  Zíca Vírus 
C.(   )  Dengue 
D.(   )  Malária 

 
 

25. A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública 
devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária 
economicamente ativa. Quanto à forma de transmissão, a principal via de transmissão 
corresponde corretamente à alternativa: 
A.(   )  Ingestão de água contaminada. 
B.(   )  Contato com secreções das vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe). 
C.(   )  Contato direto com a pele da pessoa doente. 
D.(   )  Trata-se de uma doença congênita. 
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26. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria, o 
Mycobacterium tuberculosis, também denominado de Bacilo de Koch (BK). Avalie as 
assertivas acerca dessa doença: 

 
I. A transmissão ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente 

com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar. 
II. A transmissão ocorre geralmente em ambientes fechados, nos quais as partículas 

expelidas pelo doente de Tuberculose (TB) podem permanecer no ar. 
III. Todas as pessoas expostas ao bacilo da tuberculose se infectam, devido ao alto poder 

infectante. 
IV. No Brasil, geralmente ocorre em idosos. 
Estão corretas as assertivas: 
A.(   )  I, II e IV apenas. 
B.(   )  I, II e III apenas. 
C.(   )  I e II apenas. 
D.(   )  II, III e IV apenas. 

 
 
 
 
 
 
27. A Lei Orgânica do município de Nova Candelária, tendo por base o artigo 31, poderá ser 

emendada mediante as propostas descritas nas alternativas a seguir, com exceção da 
alternativa: 
A.(   )  Do Prefeito. 
B.(   )  De pelo menos 5% (cinco por cento) dos eleitores do município. 
C.(   )  De, no mínimo, um terço dos vereadores. 
D.(   )  De, no mínimo, um quarto dos vereadores. 

 
28. Sobre o mandato do Presidente e demais membros da Mesa da Câmara de Vereadores, o 

artigo 12 da Lei Orgânica do município de Nova Candelária estabelece o período de um ano, 
permitindo: 
A.(   )  Uma reeleição para o mesmo cargo. 
B.(   )  Duas reeleições para o mesmo cargo. 
C.(   )  Três reeleições para o mesmo cargo. 
D.(   )  Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
29. Nos termos do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Nova Candelária, 

especificamente ancorado no artigo 144 da Lei no 323/2004, será aplicada ao servidor a pena 
de demissão nos seguintes casos, com exceção da alternativa: 
A.(   )  Representação contra ilegalidade ou abuso de poder. 
B.(   )  Ofensa física contra qualquer pessoa, cometido em serviço, salvo em legítima defesa. 
C.(   )  Inassiduidade ou impontualidade habituais. 
D.(   )  Corrupção. 

 
30. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire 

a estabilidade, segundo o Regime Jurídico do Município de Nova Candelária, após o exercício 
efetivo de: 
A.(   )  Um ano. 
B.(   )  Dois anos. 
C.(   )  Três anos. 
D.(   )  Quatro anos. 

L egislação 


