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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início 

da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

CARGO 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 21/10/2018, às 08h 

Nome do Candidato 



 

Concurso da Prefeitura Municipal de Uruçuí – PI  

Crescer Consultorias 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5. 

 

PNEU FURADO 

 

      O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando 

desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha.  Tão bonitinha que atrás parou outro carro 

e dele desceu um homem dizendo “Pode deixar”. Ele trocaria o pneu. 

      ─ Você tem macaco? - perguntou o homem. 

      ─ Não -  respondeu a moça. 

      ─ Tudo bem, eu tenho - disse o homem - Você tem estepe? 

      ─ Não - disse a moça. 

      ─ Vamos usar o meu - disse o homem.  E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça. 

Terminou no momento em que chegava o ônibus que a  moça estava esperando.  Ele ficou ali, suando, 

de boca aberta, vendo o ônibus se afastar.  Dali a pouco chegou o dono do carro. 

      ─ Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito obrigado. 

      ─ É. Eu… Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar. 

      ─ Coisa estranha. 

      ─ É uma compulsão. Sei lá. 

Luís Fernando Veríssimo 
 

 

01) O texto lido é: 

 

(A) Uma descrição. 

(B) Uma narração. 

(C) Um poema. 

(D) Uma notícia. 

 

02) É correto afirmar sobre o objetivo do autor:   

 

(A) Apresentar uma informação. 

(B) Expor  um exemplo de gentileza. 

(C) Provocar o humor. 

(D) Descrever como se troca pneu furado. 

 

 

 

 

 

03) “ ─ É uma compulsão. Sei lá.” 
 

A palavra sublinhada indica, nessa frase: 

(A) Tendência à repetição. 

(B) Comportamento isento. 

(C) Ação voluntária. 

(D) Que é liberta.  

 

04) O texto foi narrado com diálogos, o que pode 

ser comprovado através de: 
 

(A) Aspas para delimitarem as citações de 

pessoas. 

(B) Frases que declaram as ideias de 

personagens. 

(C) Uso do ponto final para encerrar as ideias de 

personagens. 

(D) Parágrafos e travessões indicando a fala de 

personagens. 
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05) Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o tipo de narrador do texto. 
 

(A) Narrador personagem. 

(B) Narrador onisciente. 

(C) Narrador observador. 

(D) Narrador protagonista. 

  

06) Observe a imagem e responda a seguir. 
 

 
Qual a linguagem empregada? 

(A) Verbal. 

(B) Não verbal.. 

(C) Mista. 

(D) Coloquial. 
 

07) Há erro ortográfico em: 
 

(A) Não houve nenhum excesso no 

comportamento do rapaz. 

(B) O estepe é uma roda sobressalente dos 

veículos automotores. 

(C) A moça deve ter encantado os transeuntes. 

(D) O texto é de fácil compreenção.  

 

08) Todas as palavras são paroxítonas, exceto: 
 

(A) Ônibus. 

(B) Moça. 

(C) Boca. 

(D) Momento.  
 

09) Marque a opção com erro na colocação da 

crase: 
 

(A) O rapaz se dirigiu à moça. 

(B) O carro estava parado à frente do rapaz. 

(C) A moça andava à pé. 

(D) Ele ficou de boca aberta à medida em que o 

ônibus se afastava.  

10) “Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo 

o ônibus se afastar.” 

 

As vírgulas estão separando: 

(A) Sujeito. 

(B) Orações deslocadas. 

(C) Termos explicativos. 

(D) Adjuntos adverbiais.  

 

11)  

 
 

A palavra “GENTILEZA” é classificada como: 

(A) Substantivo concreto. 

(B) Substantivo abstrato. 

(C) Adjetivo. 

(D) Advérbio.  

 

12) Marque a alternativa que contraria as regras 

de concordância verbal. 

 

(A) Esperamos que Vossa Excelência cumpra 

vossas promessas. 

(B) Livros e teatro são o meu passatempo 

preferido. 

(C) Daqui a um mês estaremos em Salvador. 

(D) Há uma semana, encontrei meus amigos.  

 

13) Na frase “O rapaz compreendeu a realidade, 

quando o ônibus chegou.” 

 

A oração destacada é assim classificada: 

(A) Subordinada adverbial consecutiva. 

(B) Subordinada adverbial proporcional. 

(C) Subordinada adverbial comparativa. 

(D) Subordinada adverbial temporal.  
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14) De acordo com o Manual de Redação da 

Presidência da República, são características 

fundamentais da redação oficial, exceto: 

 

(A) Concisão, redigindo de forma breve e clara. 

(B) Uso do padrão culto da língua, observando-

se as regras gramaticais. 

(C) Linguagem impessoal com ausência de 

impressões individuais. 

(D) Linguagem informal, coloquial, nos textos 

institucionais.  

 

15) Assinale a opção em que há erro na redação 

da frase, contrariando o padrão culto 

recomendado pelo Manual de Redação da 

Presidência:  

 

(A) Faz dois anos que fomos contratados. 

(B) A tarefa foi mau resolvida. Ele é um mal 

funcionário 

(C) Trata-se de relatórios financeiros da empresa. 

(D) Há anos que não registramos acidentes de 

trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16) Qual parte do endereço eletrônico de internet 

abaixo, identifica o tipo de organização a que 

se refere? 

 

(A) http 

(B) www 

(C) concursos 

(D) .com 

 

17) Que hardware tem a função de armazenar 

temporariamente todas as informações que 

serão usadas pelo processador, e só armazena 

dados enquanto o computador estiver ligado? 

 

(A) HD – Hard Disk 

(B) Memória RAM 

(C) Placa Mãe 

(D) Memória ROM 

 

18) No sistema operacional Windows onde se 

personaliza a aparência e a funcionalidade do 

computador e seus acessórios? 

 

(A) No Microsoft Explorer 

(B) No Aplicativo Scandisk 

(C) No Painel de Controle 

(D) No comando Windows Update 

 

19) No Microsoft Word, qual das alternativas 

abaixo se refere a formatação do parágrafo? 

 

(A) Justificar 

(B) Itálico 

(C) Maiúsculas e Minúsculas 

(D) Sobrescrito 

 

INFORMÁTICA                                      

QUESTÕES DE 16 A 25 
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20) Que atalho no teclado dentro dos aplicativos 

Microsoft Word e Microsoft Excel, realizam 

o comando recortar? 

 

(A) Ctrl + C 

(B) Ctrl + V 

(C) Ctrl + R 

(D) Ctrl + X 

 

21) A função SE no Microsoft Excel, é uma 

função: 

 

(A) De Lógica 

(B) De Banco de Dados 

(C) Financeira 

(D) De Texto 

 

22) Qual dos caracteres relacionados abaixo não 

pode ser usado para nomear um arquivo no 

Sistema Operacional Windows? 

 

(A) ? 

(B) ! 

(C) $ 

(D) & 

 

23)  Assinale a alternativa que se refere ao 

comando enviar um e-mail com cópia oculta 

no Outlook Express: 

 

(A) Co 

(B) Cc 

(C) Cco 

(D) CoAll 

 

24)  Um pen drive de 1 megabyte, equivale a: 

 

(A) 1024 bytes 

(B) 1024 kilobytes 

(C) 1024 gigabytes 

(D) 1024 terabytes 

 

 

 

25)  Que alternativa abaixo se refere ao campo da 

segurança na informática? 

 

(A) Descompactar 

(B) Firewall 

(C) Winzip 

(D) Desfragmentar 
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26) A ação educativa em saúde se refere às 

atividades voltadas para o desenvolvimento 

de capacidades individuais e coletivas 

visando a melhoria da qualidade de vida e 

saúde. Sobre a realização destas ações, não é 

correto afirmar que: 
 

(A) A linguagem utilizada deve ser sempre 

acessível, simples e precisa. 

(B) Têm início nas visitas domiciliares, mas 

podem ser realizadas em grupo, sendo 

desenvolvidas nos serviços de saúde e nos 

diversos espaços sociais existentes na 

comunidade. 

(C) É importante considerar o conhecimento e 

experiência dos participantes permitindo a 

troca de ideias. 

(D) É de responsabilidade exclusiva do Agente 

Comunitário de Saúde. 

 

27) Em uma Unidade Básica de Saúde 

encontram-se disponíveis vacinas para a 

prevenção das seguintes doenças, exceto: 
 

(A) Hepatite E. 

(B) Rubéola. 

(C) Poliomielite. 

(D) Caxumba. 

 

28) Um dos princípios que norteia a atuação do 

Sistema Único de Saúde é representado por: 

 

(A) Acessibilidade. 

(B) Transparência. 

(C) Equidade. 

(D) Indisponibilidade do interesse público. 

 

29) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

realizou uma visita domiciliar em uma 

residência que possui uma criança recém-

nascida (0 a 28 dias). Na verificação do 

cartão de vacinas deve ser conferido se já 

foram realizadas as seguintes vacinas: 
 

(A) Meningocócica C e Rotavírus. 

(B) Poliomielite e Varicela 

(C) Sarampo e Rubéola. 

(D) BCG e Hepatite B.   

 

 

 

30) A prática de exercícios físicos regulares é 

uma das medidas de prevenção e controle da 

seguinte doença: 

 

(A) Candidíase. 

(B) Hipertensão arterial. 

(C) Influenza. 

(D) Tuberculose. 

 

31) A principal forma de contaminação das 

doenças diarreicas é: 

 

(A) Ingestão de água ou alimento contaminado. 

(B) Transfusão de sangue. 

(C) Através da picada de insetos. 

(D) Via sexual. 

 

32) A esquistossomose mansoni é uma doença 

parasitária, também conhecida como barriga 

d'água ou febre do caramujo. São atribuições 

do Agente Comunitário de Saúde (ACS) no 

manejo desta doença, exceto: 

 

(A) Promover reuniões com a comunidade a fim 

de mobilizá-la para as ações de prevenção e 

controle da esquistossomose. 

(B) Orientar a população sobre a forma de evitar 

locais que possam oferecer risco para a 

formação de criadouros de caramujos. 

(C) Realizar ações de educação em saúde e de 

mobilização social. 

(D) Realizar o tratamento imediato da doença. 

 

33) No Município de Uruçuí, as equipes do 

Programa de Saúde da Família não terão em 

sua composição o seguinte profissional:  

 

(A) Técnico de Enfermagem. 

(B) Psicólogo. 

(C) Agente Comunitário de Saúde. 

(D) Médico. 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 26 A 40 
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34) As verminoses ou parasitoses intestinais é um 

dos grupos de doenças mais frequentes na 

infância. São exemplos deste grupo de 

doenças: 

 

(A) Coqueluche, Botulismo e Tracoma. 

(B) Ascaridíase, Enterobíase e Teníase. 

(C) Escabiose, Mononucleose e Raiva. 

(D) Filariose, Malária e Caxumba. 

 

35) No manejo da Hipertensão arterial, também 

conhecida como pressão alta, não representa 

atribuição do Agente Comunitário de Saúde 

(ACS): 

 

(A) Fornecer medicamentos para o paciente em 

tratamento, quando da impossibilidade do 

farmacêutico. 

(B) Registrar, em sua ficha de acompanhamento, 

o diagnóstico de hipertensão e risco 

cardiovascular global estimado de cada 

membro da família. 

(C) Esclarecer a comunidade sobre os fatores de 

risco para as doenças cardiovasculares, 

orientando-a sobre as medidas de prevenção. 

(D) Verificar o comparecimento dos pacientes 

hipertensos às consultas agendadas na 

unidade de saúde. 

 

36) Não é uma medida que contribui para a 

prevenção da Dengue: 

 

(A) Guardar garrafas vazias de boca para baixo. 

(B) Verificar se existem pneus, latas ou qualquer 

outro objeto que possa acumular água nos 

terrenos baldios. 

(C) Utilizar, sempre que possível, pratos nos 

vasos de plantas. 

(D) Manter o lixo tampado e seco até seu 

recolhimento para destinação adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

37) Em relação às Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DSTs), é incorreto afirmar 

que: 

 

(A) Nem todas as DSTs são de notificação 

compulsória. 

(B) O uso de preservativos nas relações sexuais é 

o método de prevenção ideal. 

(C) Existe vacina disponível para a prevenção 

destas doenças. 

(D) Se durante o período de tratamento os sinais 

e sintomas da doença desaparecerem, deve-se 

continuar o tratamento até o final. 

 

38) No manejo da Tuberculose, é uma atribuição 

do Agente Comunitário de Saúde (ACS): 

 

(A) Solicitar exame de escarro mensal para 

acompanhar o tratamento dos pacientes. 

(B) Identificar os sintomáticos respiratórios nos 

domicílios e na comunidade. 

(C) Fornecer medicação, orientar o seu uso e a 

importância do tratamento. 

(D) Oferecer, a todo paciente com diagnóstico de 

tuberculose confirmado, o teste sorológico 

anti-HIV. 

 

39) Segundo recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o Aleitamento 

materno exclusivo deve ocorrer até a seguinte 

idade da criança: 

 

(A) 3 (três) meses. 

(B) 6 (meses) meses. 

(C) 12 (doze) meses. 

(D) 18 (dezoito) meses. 

 

40) Em relação à Hanseníase, não se pode afirmar 

que: 

 

(A) É uma doença infecciosa crônica. 

(B) É uma doença de notificação compulsória. 

(C) É uma doença que pode ser prevenida pela 

vacinação. 

(D) É causada por uma bactéria e afeta 

predominantemente a pele. 

 


