
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIGUEL PEREIRA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

TURNO: TARDE
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1. DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.

2. Veri�que se o seu caderno está completo, com 40 questões objetivas.

3. Cada questão possui 4 alternativas A, B, C, D. Assinalar apenas uma das alternativas na FOLHA DE RESPOSTAS.

4. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

5. O preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS é de inteira responsabilidade do candidato.

6. Em hipótese alguma a FOLHA DE RESPOSTAS será substituida, mesmo em caso de rasuras ou marcações indevidas.

7. Na FOLHA DE RESPOSTAS, veri�que se os seus dados estão corretamente preenchidos.

8. As questões estão representadas pelos seus repectivos números na FOLHA DE RESPOSTAS.

9. As marcações deverão ser feitas com caneta esferográ�ca de tinta azul ou preta.

10. Durante a prova, NÃO se permitirá consulta a materiais diversos nem comunicação entre os candidatos.

11. É expressamente PROIBIDO o uso de qualquer equipamento eletrônico durante a prova.

12. Somente será permitido ao candidato sair da sala de prova depois de transcorrido o tempo de 1 (uma) hora, 

mediante a entrega obrigatória da sua FOLHA DE RESPOSTAS e do seu caderno de questões ao �scal da sala.

13. O candidato poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES somente depois de transcorrido o tempo de 

2,5 (duas horas e meia).

14. Os 3 (três) últimos candidatos deverão deixar a sala juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia atentamente os textos a seguir 
para responder às questões de 01 a 10. 

 
TEXTO I 
               “Não existe essa coisa de um ano 
sem Senna, dois anos sem Senna… Não 
há calendário para a saudade”. (Galisteu, 
no Jornal do Brasil)  
 
01. Segundo o texto, a saudade: 
(A) diminui a cada ano; 
(B) é dolorida; 
(C) é maior no segundo ano; 
(D) se mantém constante ao longo dos 
anos. 
 
02. A oração “Não há calendário para a 
saudade” tem valor: 
(A) explicativo 
(B) causal 
(C) conclusivo 
(D) comparativo 
 
TEXTO II 
         “Passei a vida atrás de eleitores e 
agora busco os leitores”. (José Sarney, na 
Veja) 
 
03. No texto, observa-se na vida do 
autor uma mudança: 
(A) profissional 
(B) religiosa 
(C) política 
(D) intelectual  
 
04. Sem mudança de sentido, a palavra 
“agora” pode ser substituída por: 
(A) hoje 
(B) outrora 
(C) ontem 
(D) recentemente 
 
TEXTO III 
          “Quando vim da minha terra, não 
vim, perdi-me no espaço, na ilusão de ter 
saído. Ai de mim, nunca saí”. (Carlos D.  de 
Andrade, no poema A Ilusão do Migrante) 
 
05. No texto, predomina um sentimento 
de: 
(A) revolta 
(B) desprezo 
(C) saudade 
(D) felicidade 
 
 
 
 

06. Infere-se do texto que o autor: 
(A) não saiu fisicamente da sua terra; 
(B) foi forçado a sair da sua terra; 
(C) saiu da sua terra apenas fisicamente; 
(D) não gostou da nova terra. 
   
07. No trecho “Ai de mim, nunca saí” a 
palavra destacada expressa: 
(A) afirmação 
(B) dúvida 
(C) negação 
(D) ordem 
 
08. A palavra sublinhada no trecho “... 
perdi-me no espaço, na ilusão de ter 
saído...” recebe acentuação gráfica pela 
mesma regra de: 
(A) maníaco 
(B) tríplice  
(C) hífen 
(D) saúde  
 
TEXTO IV  
           “Enquanto o Titanic ainda flutua, 
vamos tentar o impossível para mudar o 
seu curso. Afinal, quem faz a história são 
as pessoas e não o contrário. (Herbert de 
Souza, na Folha de São Paulo) 
 
09. Infere-se do texto que: 
(A) não podemos mudar as coisas;  
(B) não podemos desistir;  
(C) o navio não mudou o curso; 
(D) todas as pessoas podem mudar as 
coisas. 
 
10. A palavra destacada no trecho “... 
tentar o impossível para mudar...” é: 
(A) advérbio 
(B) verbo 
(C) adjetivo 
(D) substantivo 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11. A correta negação da proposição 
“Maria estudou e foi aprovada” é a 
proposição: 
(A) Maria não estudou e não foi aprovada. 
(B) Maria não estudou ou foi reprovada. 
(C) Maria estudou e foi reprovada. 
(D) Se Maria estudou, então foi aprovada. 
 
12. Dizer “Se beber, então não dirija” é 
logicamente equivalente a dizer: 
(A) Se não for beber, então dirija.  
(B) Não beba ou não dirija. 
(C) Beba e não dirija. 
(D) Beba ou dirija. 
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13. Assinale o exemplo de proposição. 
(A) Que dia é hoje? 
(B) Que mulher chata! 
(C) Ele é um bom motorista. 
(D) Flamengo sempre vence o Vasco. 
 
14. A negação da proposição “Existe 
mulher problemática” é a proposição: 
(A) Nenhuma mulher é problemática. 
(B) Alguma mulher é problemática. 
(C) Toda mulher é problemática. 
(D) Alguma mulher não é problemática. 
 
15. Obedecendo a lógica da sequência 
S, T, Q, Q, S, S, D, S, T, Q, Q, S, S, D, S, 
..., a próxima letra é: 
(A) S      (B) T     (C) Q     (D) D 
 
16. No ano de 2016, o feriado de Sete de 
Setembro caiu numa quarta-feira. Em 
2019, esse feriado cairá num (a): 
(A) sábado 
(B) domingo 
(C) segunda-feira 
(D) terça-feira 
 
17. Em uma determinada empresa, 
sabemos que: alguns funcionários que 
têm nível superior também possuem 
mestrado, e que nenhum gerente possui 
mestrado. Dessa forma, é verdade que: 
(A) algum gerente tem nível superior;  
(B) nenhum gerente tem nível superior; 
(C) nenhuma pessoa com nível superior é 
gerente; 
(D) alguma pessoa com nível superior não 
é gerente. 
 
18. O número de duplas que podemos 
formar para uma partida de tênis 
comum, considerando que dispomos de 
6 atletas, é: 
(A) 15      (B) 16        (C) 17    (D) 18  
 
19.  Numa sala de reunião, encontram-se 
25 pessoas. Sobre elas, é possível 
afirmar que: 
(A) ao menos uma delas nasceu em um 
ano bissexto;  
(B) nenhuma delas faz aniversário em 
fevereiro;  
(C) ao menos três delas faz aniversário no 
mesmo mês;  
(D) cinco delas faz aniversário no mesmo 
mês. 
 
 
 
 

20. Anagramas são as permutas das 
letras de uma determinada palavra, 
originando outras palavras com ou sem 
sentido. O número de anagramas que 
podemos formar com a palavra MINAS 
é: 
(A) 118    (B) 119    (C) 120    (D) 121 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. São objetivos da visita domiciliar do 
Agente Comunitário de Saúde, EXCETO:  
(A) Ajudar as pessoas a refletir sobre os 
hábitos prejudiciais à saúde.  
(B) Compreender as relações entre os 
indivíduos que compõem uma família.  
(C) Identificar os fatores culturais, sociais, 
econômicos e políticos que influenciam a 
vida e a saúde da família.  
(D) Levantar e coletar dados sobre a 
família para alimentação dos bancos de 
dados, de forma sistematizada, sem 
necessariamente criar vínculo efetivo com 
a população.  
 
22. As habilidades necessárias ao 
Agente Comunitário de Saúde durante a 
visita domiciliar são, EXCETO:  
(A) Capacidade de estabelecer uma 
relação de confiança com o morador.  
(B) Conhecimento para fazer orientações 
domiciliares sobre as doenças mais 
comuns em cada ciclo de vida.  
(C) Postura e maneira adequadas de se 
aproximar da população.  
(D) Sensibilidade e capacidade de 
compreender o momento certo do contato.  
 
23. A Febre amarela é uma doença 
infecciosa viral transmitida pela picada 
de um mosquito, sendo por isso 
considerada uma zoonose. Assinale a 
alternativa que apresenta um exemplo 
de outra doença também classificada 
como zoonose: 
(A) leishmaniose 
(B) asma 
(C) caxumba 
(D) tuberculose 
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24. A Política Nacional de Atenção 
Básica tem na Saúde da Família sua 
estratégia prioritária para expansão e 
consolidação da Atenção Básica no 
Brasil. Assinale a alternativa que 
apresenta um profissional que não faz 
parte da Equipe de Saúde da Família: 
(A) Agente Comunitário de Saúde 
(B) Médico 
(C) Enfermeiro 
(D) Psicólogo 
 
25. Ascaridíase é uma verminose muito 
comum em crianças. Assinale a 
alternativa que também apresenta uma 
verminose: 
(A) esquistossomose 
(B) escabiose 
(C) asma 
(D) doença de chagas  
 
26. Com relação ao Calendário Vacinal 
Brasileiro, considere a alternativa que 
apresente uma doença que não se pode 
prevenir por vacinação:  
(A) hepatite C  
(B) febre amarela  
(C) tétano  
(D) coqueluche  
 
27. Recomenda-se que o aleitamento 
materno seja exclusivo até os:  
(A) 3 meses de vida da criança;  
(B) 6 meses de vida da criança;  
(C) 12 meses de vida da criança;  
(D) 2 anos de vida da criança 
 
28. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) 
com relação à saúde da população e 
assinale a alternativa com a sequência 
CORRETA. 
 
( ) A saúde é um direito fundamental do 
homem, e a meta de todos os povos 
deve ser atingir um alto nível de saúde; 
( ) A igualdade no estado de saúde dos 
povos é inaceitável e é motivo de 
preocupação para todos os países; 
( ) A promoção da saúde dos povos é 
essencial para o desenvolvimento 
econômico e social, e contribui para  
melhorar a qualidade de vida, e para  
alcançar a paz mundial. 
 
(A)  V, F, F. 
(B)  V, F, V. 
(C)  F, V, V. 
(D)  F, V, F. 
 
 

29. Completa corretamente a lacuna:  
“A ______________ é um método de 
contracepção de emergência que não 
deve ser utilizado como método de 
contracepção frequente, pois pode 
causar problemas para a saúde. Ela 
deve ser usada quando, por exemplo, a 
camisinha estoura. Ou então quando a 
menina se esquecimento da pílula 
anticoncepcional durante dois ou três 
dias”. 
(A) tabelinha 
(B) pílula do dia seguinte 
(C) camisinha feminina 
(D) pílula de anticoncepcional 
 
30. São doenças transmitidas por 
bactérias, EXCETO: 
(A) tuberculose 
(B) tétano 
(C) leptospirose 
(D) febre amarela 
 
31. O trabalho do agente comunitário de 
saúde tem como principal objetivo 
contribuir para a qualidade da saúde das 
pessoas e da comunidade. Para que ele 
possa realizar um bom trabalho é 
necessário, EXCETO: 
(A) Ser ativo e ter iniciativa. 
(B) Conhecer o território. 
(C) Gostar de ensinar as técnicas para 
manter a saúde independente da cultura da 
comunidade. 
(D) Agir com respeito e ética perante os 
usuários e os demais profissionais de 
saúde. 
 
32. Sobre o controle da dengue, marque 
a opção que apresenta o procedimento 
INCORRETO para combatê-la. 
(A) Eliminar os criadouros de larvas. 
(B) Não deixar acumular água em pneus, 
latas e garrafas. 
(C) Evitar o uso de inseticidas.  
(D) Manter as cisternas e os barris sempre 
fechados. 
 
33. As doenças que são prioridades para 
a rede de atenção à saúde, na sua 
maioria, são graves, mas somente uma 
não tem cura até o momento. Assinale a 
alternativa que corresponda a essa 
doença ou agravo. 
(A) sífilis 
(B) HIV/AIDS 
(C) hepatite B 
(D) hanseníase 
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34. Mobilizar toda a comunidade para a 
correta identificação de fatores sociais, 
econômicos e sanitários que 
determinam os processos de saúde e de 
doença,  desenvolvendo vários tipos de 
ações educativas, é um dos  objetivos 
do seguinte Programa do Ministério  da 
Saúde: 
(A) Vigilância Epidemiológica 
(B) Educação em Saúde 
(C) Agentes de Saúde 
(D) Saúde Ambiental 
 
35. “É uma doença infecto-contagiosa 
sistêmica, evolução crônica, adquirida 
sexualmente, e conhecida por Cranco 
Duro”. O texto refere-se à seguinte 
doença venérea: 
(A) AIDS  
(B) cancroide 
(C) Sífilis 
(D) HPV 
 
36. Na primeira visita, é indispensável 
que o Agente Comunitário de Saúde se 
apresente falando, EXCETO: 
(A) seu nome e função; 
(B) do seu trabalho; 
(C) do motivo da visita; 
(D) das situações sigilosas na UBS. 
 
37. No pré-natal, é necessário manter 
atualizado o esquema de vacinação da 
gestante contra: 
(A) o sarampo e a caxumba; 
(B) o tétano e a gripe; 
(C) a gripe e a hepatite;  
(D) a rubéola e o sarampo.  
 
38. De acordo com os modelos de 
divisão territorial em saúde, assinale a 
alternativa CORRETA. 
(A) Regional de Saúde é uma área 
delimitada geograficamente, organizada em 
torno dos serviços de saúde existentes. 
(B) Distrito Sanitário é a área de atuação 
do Agente Comunitário de Saúde (ACS), 
delimitada com a lógica da homogeneidade 
socioeconômica sanitária. 
(C) Regional de Saúde compreende uma 
área que comporta uma população com 
características epidemiológicas e sociais e 
suas necessidades, e os recursos de saúde 
para atendê-la. 
(D) Microárea corresponde a uma área 
delimitada geograficamente para facilitar a 
administração municipal. 
 
 

39. Princípio Fundamental do Sistema 
Único de Saúde (SUS) que garante a 
distribuição dos serviços de acordo com 
as necessidades da população: 
(A) Universalidade 
(B) Integralidade 
(C) Acessibilidade 
(D) Equidade 
 
40. Em relação à Lei Orgânica do 
Município de Miguel Pereira/RJ, assinale 
a INCORRETA. 
(A) O Prefeito gozará férias anuais de 30    
(trinta) dias, sem prejuízo da remuneração, 
ficando a seu critério a época para usufruir 
do descanso. 
(B) Compete ao Prefeito, entre outras 
atribuições, representar o Município em 
juízo ou fora dele. 
(C) Os Secretários Municipais e os 
Vereadores são auxiliares diretos do 
Prefeito. 
(D) Os Secretários ou Diretores são 
solidariamente responsáveis com o Prefeito 
pelos atos que assistirem, ordenarem ou 
praticarem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


