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C A D E RN O D E P R O VA S
CADERNO

1
PROVAS:

CARGO:
•

AGENTE COMUNITÁRIO DE SÚADE

•

LÍNGUA PORTUGUESA

•

MATEMÁTICA

•

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

INSTRUÇÕES:

1. Este caderno de provas contém um total de 25 (vinte e cinco) questões objetivas,
sendo 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática e 10 de Conhecimentos Específicos.
Confira-o.
2. As provas terão duração de, no mínimo, 50 (cinquenta) minutos e, no máximo, 2
(duas) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito
oficial (Folha de Resposta Definitiva).
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de resposta
definitiva, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha Definitiva de Respostas por erro do
candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de respostas
definitiva, devidamente preenchidos e assinados.
6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 50 (cinquenta)
minutos do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança e sigilo.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma
poderá ser destacada.
8. As questões e o gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão divulgados no
endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Funilândia, www.funilandia.mg.gov.br,
no 1º (primeiro) dias útil subsequente à realização da prova.

BOA SORTE!!!

Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

LINGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1
Leia o texto a seguir e responda:
Descendo o rio Negro, no Amazonas, o contraste da frondosa copa de uma árvore, muito acima
das outras, atiça a ir ao seu encontro. Deve ser uma sumaumeira, que um livro de viagem
apresenta como tendo no máximo 40 metros de altura. Para o piloto da embarcação, descendente
dos índios baniwa, ia pra lá dos 50, e seu tronco não podia ser abraçado ao mesmo tempo pelos
guerreiros de uma tribo. Era necessário conferir.
A visão era inverossímil. A sumaúma, com seu tronco desmedido, escorado por raízes enormes,
verdadeiros contrafortes, é uma verdadeira obra-prima. Da família Bombacaceae (Ceiba
pentandra), é também conhecida como árvore-da-seda, árvore-da-lã, ceiba, paina-lisa. Espécie
tropical, é um dos gigantes da floresta amazônica. Encontrada nas matas de várzea e em áreas
periodicamente alagadas, apresenta raízes tabulares, as sapopemas, que podem atingir,
dependendo da idade, comprimentos superiores a 7 metros. As flores têm pétalas brancas; o fruto,
uma cápsula fusiforme com 10 centímetros, provido de pequenas sementes envoltas por pelos, ou
painas. Na iminência de um temporal, o enorme tronco, que armazena grande quantidade de
líquido, dá uma descarga de água para as raízes – resultado da variação atmosférica. Ouve-se à
distância o ruído do movimento da água.
O barulhão da sumaumeira rendeu uma das mais difundidas histórias da Amazônia. Segundo a
crença, o Curupira é o responsável pelo estrondo na mata. Armado com um casco de jabuti, ele
bate com força nas sapopemas, a fim de verificar se elas estão fortes para resistir às tempestades.
Para os índios ticuna, a sumaúma nos remete à formação da Amazônia: "No princípio estava tudo
escuro, sempre frio e sempre noite. Uma enorme sumaumeira fechava o mundo, e por isso não
entrava claridade na terra. Quando a árvore caiu, a luz apareceu. Do tronco formou-se o rio
Amazonas. De seus galhos surgiram outros rios e igarapés."
Da imaginação para a realidade, o que é certo é que ao seu redor se realizam rituais de fertilidade,
fartura, prosperidade e assembleias gerais, em que se discutem os interesses da tribo. É a árvore
da troca, das crenças, da vida. Um monumento da natureza.

(Heitor e Silvia Reali. Brasil - Almanaque de cultura popular. São Paulo: Andreato
Comunicação e Cultura, Dezembro 2006, Ano 8, n. 92, p. 23, com adaptações)
De acordo com o texto, o fenômeno da variação atmosférica:
(A) determina a ocasião favorável para a realização de rituais indígenas
(B) justifica a frondosa copa da sumaúma, árvore característica da Amazônia
(C) gera a quantidade de água necessária para o tronco da sumaumeira
(D)1.esclarece cientificamente as razões do ruído provocado pela sumaumeira

QUESTÃO 2
Assinale a alternativa onde as palavras são obrigatoriamente acentuadas:
(A) Critica - Sofa
(B) Violencia - Reporter
(C) Enfase – Vivencia
(D)1.Especifica – Lamentavel

QUESTÃO 3
(Unemat) Assinale a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino:
(A)
(B)
(C)
(D)

profeta – fantasma – telefonema
fantasma – assombração – profeta
eclipse – alface – champanha
mascote – assombração – grama

QUESTÃO 4
(UFS) Identifique a alternativa que completa corretamente a frase:
"Ele confirmou que nos ouvirá com prazer, mesmo que ___ problemas que ___ considerados ___ ."
(A)
(B)
(C)
(D)

surja, sejam, incontornáveis
surja, seja, incontornável
surja, sejam, incontornável
surjam, sejam, incontornáveis

QUESTÃO 5
(www.concursosnobrasil.com.br) Leia atentamente o texto abaixo:
Viver
e não ter a vergonha de ser feliz
cantar e cantar e cantar

a beleza de ser um eterno aprendiz
eu sei
que a vida devia ser bem melhor
e será
mas isso não impede que eu repita
É bonita, é bonita e é bonita [...]
(Gonzaguinha)
Por ser um texto contemporâneo, o autor suprimiu a pontuação. Mas é possível utilizá-la. Em qual
das opções o uso dos sinais de pontuação ficou gramaticalmente incorreto?
(A) cantar, e cantar, e cantar
(B) Eu sei
(C) Mas isso não impede que eu repita:
(D)1. E será

QUESTÃO 6
Aplique o uso da Crase e assinale a alternativa correta diante da lacuna na frase abaixo:
______ altura, percebeu-se imune _______infecções, e pôs-se _____consolar ____enferma.
(A)
(B)
(C)
(D)

Àquela – às – a – a
Aquela – as – à – a
Aquela – às – à – a
Àquela – as – a - à

QUESTÃO 7
De acordo com as regras que regem o plural dos substantivos compostos, assinale a alternativa
cuja sequência esteja incorreta:
(A)
(B)
(C)
(D)

fidalgos – girassóis - mandachuvas.
beija-flores – alto-falantes – pontapés.
furtas-cores – beijas-flor – cidade – satélites
elementos-chaves – licenças-prêmio – girassóis.

QUESTÃO 8
(https://www.enemvirtual.com.br ) Identifique a alternativa em que todas as palavras compostas
estão grafadas de acordo com as novas regras:
(A)
(B)
(C)
(D)

miniquadro – minissubmarino – minirretrospectiva – mini-saia;
sub-bibliotecário – sub-humano – sub-hepático – sub-região;
infra-assinado – infra-estrutura – infra-hepático – infravermelho;
hiperácido – hiperespaço – hiper-humano – hiperrealista;

QUESTÃO 9
Identifique a alternativa onde todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação.
(A)
(B)
(C)
(D)

bocó, dó, sapê, jiló, maré, cajá.
lâmpada, mágico, tóxico, câmera
ânsia, júri, país, pó, cômico.
balaústre, órgão, tórax, saquê.

QUESTÃO 10
(UERJ - 2016)

A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento
fundamental para a instalação de um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.
Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet:
(A)
(B)
(C)
(D)

proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
emitem juízos sobre os outros mas não se veem na posição de acusados
apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos

MATEMATICA
QUESTÃO 11
Um pavimento tem a forma retangular e suas dimensões são 8,5 m e 6 m. Quantos pisos retangulares de
30 cm por 17 cm são necessários para revestir totalmente esse pavimento?
(A) 111 pisos
(B) 220 pisos

(C) 500 pisos
(D)1.1.000 pisos
QUESTÃO 12
O valor da expressão numérica a seguir, será igual a:
(- 5 )

²+[(-1)8

- (-3)

³:(+9)–(+2)5]

-4

²=

(A) -19
(B) -9
(C) 25
(D)1. 26
QUESTÃO 13
Em um certo final de semana, Teseu viajou de automóvel com sua família e fez o percurso entre
as cidades de Uberlândia e Caldas Novas em 3 horas, viajando a uma velocidade média de 60
Km/h. Na volta ele retornou um pouco mais apressado e fez este mesmo percurso em 2 horas.
Portanto, a velocidade, ao retornar, foi de:
(A) 40 km/h
(B) 70 km/h
(C) 90km/h
(D)1.120 km/h

QUESTÃO 14
Considerando que a altura do triângulo menor na figura abaixo é igual a 5 m. Qual a altura (h) do
triângulo maior?

Figura Fora de Escala.

(A) 2,5 m
(B) 7,5 m
(C) 10 m
(D)1.12 m
QUESTÃO 15

(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D)1.9

CONHECIMENTO ESPECIFICO
QUESTÃO 16
O(a) agente comunitário de saúde deve dominar diversos conceitos, pois durante sua atuação
profissional, aparecerão no seu cotidiano e exigirão conhecimento e interpretação correta dos
mesmos. Entre os conceitos, tem-se os seguintes:
I. Distrito sanitário.
II. Regional de saúde.
III. Área de abrangência.
IV. Microárea.
V. Domicílio.
(

) Corresponde a uma área delimitada geograficamente, organizada em torno dos serviços de

saúde existentes.
( ) É um segmento da divisão geográfica da área de abrangência, composto de domicílios, sob a
responsabilidade de um agente comunitário de saúde.
( ) É o detalhamento da base territorial da microárea. É a adscrição mínima da área de abrangência.

( ) Corresponde a uma área delimitada geograficamente para facilitar a administração municipal.
Consiste em um processo de mudanças das práticas sanitárias, orientado pela epidemiologia e sob
a gestão de uma autoridade local.
( ) Corresponde à área de responsabilidade de uma unidade de saúde, baseada na lógica da
vigilância em saúde. Apoia em critérios de acessibilidade geográfica e de fluxo da população. Essa
nomenclatura é a que mais se adequa à filosofia do ESF.
A sequência correta, em relação aos termos e seus conceitos é:
(A)
(B)
(C)
(D)

II, V, IV, I e III.
II, IV, V, I e III
II, III, V, I e IV.
I, IV, V, II e III.

QUESTÃO 17
Fazem parte do calendário básico de vacinação das crianças de 0 a 5anos, as vacinas:
(A) BCG, Polio, DTP, Hepatite B, VTV, Anti-amarilica, Tetravalente e Rotavirus.
(B) BCG, Polio, DTP, Hepatite B, Pneumonia, VTV, Anti-amarilica, Tetravalente e Rotavirus.
(C) BCG, Polio, DTP, Hepatite B, Triplice viral, Tetravalente e Rotavirus.
(D) BCG, Polio, DTP, Hepatite B, Triplice Viral, Anti-amarilica, Pneumonia, Tetravalente e Rotavirus.
QUESTÃO 18
O Agente Comunitário de Saúde realizou uma visita domiciliar a uma família que possui uma criança
recém-nascida que tem apenas 3 meses de vida. Na caderneta de vacinação desta criança
possivelmente foi encontrado o registro da seguinte vacina, administrada ao nascer:
(A) Varicela.
(B) BCG.
(C) Meningocócica C.
(D) Tríplice viral.

QUESTÃO 19
A humanização, enquanto política, propõe atuar na descentralização, de maneira a integrar os
processos de trabalho e as relações entre os diferentes sujeitos (profissionais e usuários). Nesse
sentido, um dos princípios norteadores da política de humanização deve ser:

(A) Construção de dependência dos sujeitos implicados na rede do SUS (Sistema Único de Saúde).
(B) Definição prescritiva do trabalho a ser realizado pelos diversos trabalhadores.
(C) Protocolos rígidos para o enfrentamento da realidade cotidiana e simplista do trabalho em saúde.
(D) Responsabilidade conjunta dos sujeitos nas práticas de atenção e gestão.

QUESTÃO 20
Incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e
informações, chamamos de:
(A) Vulnerabilidade.
(B) Acessibilidade.
(C) Produtividade.
(D) Casualidade.

QUESTÃO 21
A Tuberculose é um grande problema de saúde pública, devido ao grande número de mortes que
ocorrem anualmente. Ocorre com maior frequência em áreas de grande concentração populacional
e precárias condições socioeconômicas e sanitárias. São medidas de controle da tuberculose:
I. Diagnóstico precoce, controle de comunicantes e tratamento da doença.
II. Vacinação BCG.
III. Quimioprofilaxia.
Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I e II, apenas
I e III, apenas,
II e III, apenas.

QUESTÃO 22
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são frequentes, têm múltiplas etiologias e
apresentações clínicas, e causam impacto na qualidade de vida das pessoas, nas relações pessoais,
familiares e sociais. São exemplos de IST:

(A) Tracoma e Filaríase.
(B) Enterobíase e Cólera.
(C) Sífilis e Gonorreia.
(D) Teníase e Toxoplasmose.

QUESTÃO 23
Dentre os princípios doutrinários do SUS (Sistema Único de Saúde), há um que conjuga as ações
direcionadas à materialização da saúde como direito e como serviço. Trata-se de um conjunto de
ações e serviços articulados de saúde, preventivos e curativos, que atentam para os âmbitos
individual e coletivo, atuando em todos os níveis de complexidade do sistema. Para isso o sistema
de saúde deve ouvir o usuário e compreendê-lo inserido em seu contexto social, atendendo às
demandas e necessidades do indivíduo. Busca assim, um tratamento respeitoso, digno, de qualidade
e com acolhimento. Desta forma, prioriza atividades preventivas, sem prejudicar os serviços
assistenciais. Essa afirmação diz respeito ao princípio da:
(A) Equidade.
(B) Universalidade.
(C) Integralidade.
(D) Descentralização.

QUESTÃO 24
Um Agente Comunitário de Saúde foi questionado em uma visita domiciliar em relação ao método
de planejamento familiar que também funciona como prevenção para infecções sexualmente
transmissíveis. Este método de planejamento familiar é representado por:
(A) Espermaticida.
(B) Preservativo
(C) Diafragma.
(D) DIU.

QUESTÃO 25
No acompanhamento das condições crônicas, principalmente a Hipertensão Arterial e Diabetes
mellitus, o ACS deverá atuar em conformidade com o planejamento da equipe local de saúde, no
sentido de empoderar os indivíduos, as famílias e a coletividade para o reconhecimento dos fatores

de risco. Em relação a atuação do ACS no contexto dessas doenças, analise as afirmativas abaixo,
identificando-as com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas:
I. ( ) Atuar junto às pessoas com doenças crônicas e suas famílias, reconhecendo as implicações
destas em suas vidas cotidianas e suas demandas para o autocuidado em saúde, potencializando
os recursos das famílias e comunidade na promoção da saúde, no cuidado integral em saúde e na
prevenção das complicações das doenças crônicas.
II. ( ) Atuar de forma interdisciplinar na detecção precoce das doenças crônicas, com a identificação
de fatores de risco no espaço domiciliar e no território, articulando ações de promoção da saúde da
população para a prevenção das doenças crônicas e suas complicações. III. ( ) Acompanhar pessoas
com doenças crônicas na perspectiva da implementação de planos terapêuticos, na identificação
precoce das complicações e na promoção do viver saudável.
IV. ( ) Articular estratégias de educação em saúde que considerem a realidade de saúde das
pessoas do território e que promovam a participação das pessoas e sua autonomia para o cuidado
em saúde.
Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II, III e IV.
I e III apenas.
I e IV, apenas.
II e III, apenas.
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