PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
EDITAL Nº 01/2016
DATA: 29/05/2016 - PERÍODO: MANHÃ
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50 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 CARTÃORESPOSTA 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 CARTÃORESPOSTA, 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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UM GRANDE CAVALHEIRO
(Autor desconhecido)

1º
Houve um grande reboliço em Madrigueira
do Claro, uma cidade habitada por coelhos. Um
grande cavalheiro viria morar ali. Ao que parecia,
era muito rico e famoso em todo o mundo!
Finalmente, numa manhã de primavera, chegou à
cidade o novo cidadão. Todos ficaram admirados de
seu ________ elegante e da distinção de seus
________. Na verdade era um grande cavalheiro!
2º
Durante algum tempo, trataram o recémchegado como um rei. Ele deixava-se adorar, sem
falar mais do que o necessário. Foi então que
aconteceu uma catastrofê. As chuvas intenças
tinham causado uma inundação que prejudicara
algumas tocas. Organizou-se, então, uma coleta de
donativos entre os habitantes. Todos deram a sua
contribuição, exceto o “grande cavalheiro”, que se
negou a doar um uníco centavo.
3º
A decepção foi enorme entre os vizinhos da
aldeia. A partir daquele dia, o rico avarento foi
tratado com a maior indiferença. Deixaram-no em
tal ____________, que ele resolveu ir embora.
Começou a afastar-se dali, enquanto os vizinhos
estavam reunidos em um prado próximo, para tratar
dos assuntos da comunidade. Então, o cavalheiro
percebeu que estava saindo fumaça de várias tocas.
A cidade estava em chamas!
4º
Rápido como um relâmpago, ele interveio.
Conseguiu apagar o fogo em meia hora. Quando
souberam da notícia, os vizinhos ficaram muito
agradecidos. Mais ainda: quando ouviram as
confissões daquele que pensaram ser um grande
cavalheiro, concederam-lhe o seu perdão. Na
verdade, ele não era rico. Tinha-se feito passar por
uma pessoa de posses para assegurar a amizade de
todos. A boa ação que ele praticara é que lhe valeu
uma amizade sincera e o reconhecimento dos
moradores daquela cidade.
01 - Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas do texto:
a) Trajes – jestos – isolamento.
b) Trages – gestos – izolamento.
c) Trajes – gestos – isolamento.
d) Trages – jestos – izolamento.
02 - Assinale a alternativa que indica
corretamente o número de sílabas existentes em
“decepção”:
a) 3 sílabas.
b) 4 sílabas.
c) 5 sílabas.

d) 6 sílabas.
03 - Assinale a alternativa em que o plural da
palavra retirada do texto está errado:
a) Cidadão = cidadões.
b) Inundação = inundações.
c) Decepção = decepções.
d) Ação = ações.
04 - Assinale a alternativa em que a palavra está
escrita incorretamente:
a) Reboliço.
b) Intenças.
c) Indiferença.
d) Fumaça.
05 - Assinale a alternativa em que a divisão
silábica está correta:
a) Fi-nal-mente.
b) A-d-mi-ra-dos.
c) Re-u-ni-dos.
d) As-se-gu-rar.
06 - Assinale a alternativa em que a palavra está
acentuada corretamente:
a) Catastrofê.
b) Uníco.
c) Relâmpago.
d) Noticía.
07 - Assinale a alternativa em que o feminino dos
substantivos masculinos está incorreto:
a) Cidadão = cidadona.
b) Cavalheiro = dama.
c) Rei = rainha.
d) Morador = moradora.
SOBRE O TEXTO:
08 - O grande cavalheiro foi bem recebido pelos
habitantes de Madrigueira Claro por quê?
a) Era sincero.
b) Impunha respeito.
c) Aparentava ser rico.
d) Era solidário.
09 - Na cidade de Madrigueira do Claro um
coelho era valorizado por:
a) Suas posses.
b) Ser elegante.
c) Suas contribuições.
d) Suas ações e sinceridade.
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10 - O grande cavalheiro só teve a amizade
sincera dos moradores da cidade após:
a) A boa ação que praticou.
b) Reconhecer que era rico e avarento.
c) Fixar moradia na aldeia.
d) O perdão concedido pelos moradores da cidade.

17 - Dados os conjuntos A ={4,8,10,12} e B =
{0,1,2,4,6,8} determine: A  חB:
a) {4,10}.
b) {4,8}.
c) {0,4}.
d) {0,1,2}.

11 - Dê o resultado:
256
+ 328
a) 543.
b) 584.
c) 619.
d) 811.

18 - Indique qual alternativa abaixo é a única
correta:
.
a)

12 - Dê o resultado:
196
- 107
a) 89.
b) 91.
c) 79.
d) 62.
13 - Dê o resultado:
186
X 21
a) 1987.
b) 2518.
c) 3680.
d) 3906.
14 - Filó gastou R$ 200,00 para comprar 10
brindes. Quanto custou cada brinde?
a) R$ 10,00.
b) R$ 15,00.
c) R$ 20,00.
d) R$ 25,00.
15 - Se em uma fazenda existem 1395 cabeças de
boi, quantas patas são ao todo?
a) 4.185.
b) 1.395.
c) 5.580.
d) 2.790.
16 - Dados os conjuntos A ={2,5,6}, B = {0,1,2} e
C = {0,4,6}, determine: (A U B) U C:
a) {0,5}.
b) {0,1,6}.
c) {0,2,4,5}.
d) {0,1,2,4,5,6}.

b)

.

c)
.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
19 - Se em 30 caixas cabem 60 quilos de
mantimentos, quantos quilos caberão em 55
caixas?
a) 70.
b) 110.
c) 120.
d) 90.
20 - Todos os dias João Paulo dorme às 20 horas e
acorda às 6 horas. Quantas horas João Paulo
dorme por noite?
a) 8 hs.
b) 10 hs.
c) 12 hs.
d) 9 hs.
21 - A Abolição da Escravatura no Brasil foi
assinada:
a) Pela Princesa Regente.
b) Pela Rainha.
c) Pelo Imperador.
d) Pelo Rei.
22 - As terras que atualmente formam o Estado
de Tocantins foram desmembradas de que
Estado Abaixo?
a) Bahia.
b) Goiás.
c) Mato Grosso.
d) Pará.
23 - Até algum tempo atrás todas as cédulas do
Real tinham o mesmo tamanho, toda a “Família
do Real” passou por modificações e ganhou um
novo desenho, EXCETO a cédula de:
a) R$ 1,00.
b) R$ 2,00.
c) R$ 5,00.
d) R$ 10,00.
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24 - De acordo com o informado no site da
Prefeitura Municipal, os primeiros moradores da
região onde hoje se localiza o nosso município
eram em sua maioria:
a) Católicos.
b) Espíritas.
c) Evangélicos.
d) Umbandistas.
25 - É o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a
ele compete, precipuamente, a guarda da
Constituição:
a) Advocacia Geral da União.
b) Ministério da Justiça e Cidadania.
c) Superior Tribunal de Justiça.
d) Supremo Tribunal Federal.
26 - Em 2.016 completaremos quantos anos da
criação do Distrito de Ariranha?
a) 48 anos.
b) 49 anos.
c) 50 anos.
d) 51 anos.
27 - Interventor Federal que permaneceu a frente
do Governo do Paraná por quase 13 anos durante
a Era Vargas:
a) Brasil Pinheiro Machado.
b) João Perneta.
c) Manuel Ribas.
d) Mário Gomes da Silva.
28 - Na primeira década após o Descobrimento
do Brasil, nossa população era composta por:
a) Escravos e Índios.
b) Escravos e Portugueses.
c) Escravos, Índios e Portugueses.
d) Índios e Portugueses.
29 - O anúncio de cortes de recursos para a área
de cultura surpreendeu as associações dos bois
Garantido e Caprichoso, do Festival de Parintins,
a medida vai atingir em cheio o festival, marcado
para os dias 24, 25 e 26 de junho deste ano. Em
que região do Brasil esta festa é realizada?
a) Centro-Oeste.
b) Nordeste.
c) Norte.
d) Sudeste.
30 - Poucos dias depois de montar sua equipe
governamental, o Presidente Temer já teve que
alterar o seu ministério. Assinale nas alternativas

abaixo o nome do Ministério onde ocorreu a
primeira substituição deste atual governo:
a) Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
b) Fiscalização, Transparência e Controle.
c) Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
d) Secretaria de Governo da Presidência da
República.
31 - “Avanço de supergonorreia que pode se
tornar intratável preocupa cientistas pois um dos
principais tratamentos contra a doença mostrouse ineficaz contra esta variedade”.
A Gonorreia é uma doença que possui o seguinte
modo de transmissão:
a) Via fecal-oral.
b) Sexual.
c) Picada de mosquitos.
d) Penetração de larvas na pele.
32 - Ainda que algumas doenças sexualmente
transmissíveis tenham cura, outras acompanham
a pessoa por toda a vida (não têm cura). Assinale
a alternativa que apresenta uma doença
sexualmente transmissível incurável:
a) Tricomoníase.
b) Gonorreia.
c) Candidíase.
d) AIDS.
33 - A falta de saneamento básico é causa direta
de muitas doenças e mortes em todo o mundo. Os
países mais pobres são os mais atingidos pela
falta de serviços básicos, como água tratada,
esgoto encanado e destinação correta do lixo, o
que acaba levando ao aumento de episódios da
seguinte doença:
a) Varicela.
b) Câncer.
c) Diarreia.
d) Raiva.
34 - Assinale a alternativa que apresenta uma
atribuição do Agente Comunitário de Saúde:
a) Trabalhar com adscrição de famílias em base
geográfica definida, a microárea.
b) Coordenar a manutenção e a conservação dos
equipamentos odontológicos.
c) Participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da UBS.
d) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros
pontos de atenção, respeitando fluxos locais,
mantendo
sua
responsabilidade
pelo
acompanhamento do plano terapêutico do usuário.
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35 - Hábitos alimentares pobres, tais como
amamentação inadequada, ingestão de alimentos
pouco nutritivos e a falta de instrução sobre o
valor nutricional dos alimentos contribuem para
a:
a) Bulimia.
b) Obesidade.
c) Gigantismo.
d) Desnutrição.
36 - A palavra tem origem grega, onde “zoon”
significa animal e “nosos” significa doença.
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo
de zoonose:
a) Febre maculosa.
b) Rubéola.
c) Hepatite B.
d) Escarlatina.
37 - Assinale a alternativa que apresenta uma das
doenças mais comuns na infância:
a) Diabetes.
b) Parasitoses intestinais.
c) Hipertensão arterial.
d) Doença pulmonar obstrutiva crônica.
38 - Assinale a alternativa que apresenta a
melhor estratégia de combate e prevenção a
Dengue:
a) Lavar bem os alimentos.
b) Vacinação.
c) Ferver a água antes de consumir.
d) Combate ao mosquito vetor.
39 - Segundo a Política de Atenção Básica (PAB),
para a implantação da Estratégia de Saúde da
Família, há necessidade de formação da equipe
de saúde da família. Assinale a alternativa que
apresenta um profissional que não faz parte desta
equipe:
a) Instrumentador cirúrgico.
b) Agente comunitário de saúde.
c) Enfermeiro.
d) Médico.
40 - Uma unidade de Saúde da Família pode
atuar com uma ou mais equipes de profissionais,
dependendo do número de famílias a ela
vinculadas e o número de Agente comunitário de
saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir
100% da população cadastrada, com um máximo
de:
a) 500 pessoas por ACS.
b) 750 pessoas por ACS.

c) 1000 pessoas por ACS.
d) 3000 pessoas por ACS.
41 - O Agente Comunitário de Saúde (ACS)
poderá se utilizar de metodologias diferentes
para explicar à sua comunidade sobre
planejamento familiar. Assinale a alternativa que
apresenta
um
método
anticoncepcional
definitivo:
a) Sinto Térmico.
b) Diafragma.
c) Espermaticida.
d) Vasectomia.
42 - O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado
pela Constituição Federal de 1988 e tornou o
acesso à saúde direito de todo cidadão, conforme
determina o seguinte principio:
a) Universalidade.
b) Publicidade.
c) Legitimidade.
d) Moralidade.
43 - Assinale a alternativa verdadeira sobre a
Hanseníase:
a) Pode ser transmitida pela via fecal-oral.
b) Possui vacina para prevenção contra a doença.
c) É uma doença grave e incurável.
d) Caracteriza-se por manchas brancas com ausência
de sensibilidade.
44 - São atividades que o Agente Comunitário de
Saúde (ACS) pode realizar na visita domiciliar,
EXCETO:
a) Realizar consultas, estabelecendo diagnósticos e
indicando os medicamentos adequados.
b) Desenvolver ações que busquem a integração
entre a equipe de saúde e a população do território
de abrangência da unidade de saúde.
c) Alertar quanto aos cuidados especiais com
puérperas, recém-nascidos, idosos, acamados e
pessoas portadoras de deficiências.
d) Identificar os moradores, por faixa etária, sexo e
raça, ressaltando situações como gravidez,
desnutrição, pessoas com deficiência etc.
45 - Na Unidade Básica de Saúde existe vacina
disponível para a prevenção da seguinte doença:
a) Escabiose.
b) Amebíase.
c) Tétano.
d) Shigelose.
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46 - A febre amarela é uma doença que pode ser
transmitida através da seguinte maneira:
a) Contato físico entre uma pessoa saudável e uma
doente.
b) Ingestão de água contaminada com larvas.
c) Gotículas de saliva dispersas no ar.
d) Picada de mosquito.
47 - A prática regular de atividade física é um
importante fator para a prevenção e controle da
seguinte doença:
a) Endocardite.
b) Donovanose.
c) Hipertensão arterial.
d) Leptospirose.
48 - Na promoção do uso correto de
medicamentos é incorreto afirmar que:
a) Os medicamentos que tenham tarja vermelha ou
preta podem ser comprados sem receita.
b) Todo medicamento apresenta risco ao ser
consumido, portanto deve ser usado de forma
racional.
c) Comprimidos, drágeas e cápsulas devem ser
ingeridos com um copo cheio de água.
d) A posologia é fundamental para que um
medicamento seja utilizado de forma correta.
49 - Recomenda-se que, no âmbito de
abrangência da unidade básica, uma equipe de
saúde da família seja responsável por no máximo:
a) 250 pessoas.
b) 1.000 pessoas.
c) 4.000 pessoas.
d) 5.000 pessoas.
50 - Assinale a alternativa que apresenta uma
doença que ataca os pulmões e pode ser
prevenida através da vacinação:
a) Tuberculose.
b) Botulismo.
c) Rinite.
d) Toxoplasmose.
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