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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS - MG
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
10 (questões)

As questões de 1 a 10 dizem respeito ao TEXTO.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.
TEXTO

“‘Há evidências de que mais de 70% das pessoas que
sofrem ou que estão em risco de desenvolver um
problema cardíaco...’” (linhas 11 a 13)
a)
b)
c)
d)

“sofrem”.
“estão em”.
“risco”.
“desenvolver”.

04. As vírgulas que isolam “na Austrália” (linha 3) são
utilizadas pelo autor com o objetivo de:
a) Isolar o aposto, ou qualquer elemento de valor
meramente explicativo.
b) Isolar o vocativo.
c) Representar na escrita hesitações comuns da
língua falada.
d) Isolar o adjunto adverbial antecipado.
05. “Um estudo divulgado nesta segunda-feira (18) e
realizado pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Adelaide, na Austrália, mostra que
as pessoas com problemas cardíacos existentes ou
que estão em risco de desenvolvê-las estão
ignorando os conselhos médicos e não fazendo
exercícios suficientes.” (linhas 1 a 7).
Analisando-se o trecho acima retirado do Texto,
manteria a correção gramatical e o sentido original
caso efetuássemos a seguinte alteração no período:

01. “‘Há evidências de que mais de 70% das pessoas
que sofrem ou que estão em risco de desenvolver um
problema cardíaco...’” (linhas 11 a 13). É correto
afirmar que o termo destacado no trecho do Texto
exerce função morfológica de:
a)
b)
c)
d)

Conjunção integrante.
Pronome relativo.
Conjunção concessiva.
Sujeito.

02. As aspas utilizadas na linha 11 a linha 17 foram
empregadas pelo autor do Texto para:
a) Enfatizar um termo, uma palavra ou uma
expressão dentro da estrutura oracional.
b) Salientar palavras de outras línguas –
estrangeirismos – usadas dentro de um período.
c) Isolar o discurso de um personagem em
textos narrativos.
d) Salientar gírias, arcaísmos e formas populares
que fogem do nível da fala usada pelo autor do
texto.
03. Assinale a alternativa que apresenta o termo
retirado do Texto que, devido à sua regência, é
responsável por exigir a preposição sublinhada no
trecho abaixo:

a)
b)
c)
d)

“as pessoas” por “às pessoas”.
“existentes” por “ausentes”.
“divulgado” por “publicado”.
“desenvolvê-las” por “desenvolvê-lo-iam”.

06. Analise os trechos abaixo.
I- “Um estudo [...] mostra...” (linha 1 a 3)
II- “O estudo publicado no "Plos One"
analisou...” (linha 8)
III- “...mais de 70% das pessoas que sofrem
(...)” (linhas 11 e 12)
Os verbos destacados estão empregados no presente
do indicativo:
a)
b)
c)
d)

Apenas nos itens I e II.
Apenas nos itens II e III.
Apenas nos itens I e III.
Nos itens I, II e III.

07. Assinale a alternativa que é acentuada pela
mesma regra gramatical de acentuação da palavra
“Austrália” (linha 3):
a)
b)
c)
d)

“população” (linha 9)
“Há” (linha 11)
“exercício” (linha 9)
“até” (linha 17)
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08. “Um estudo divulgado nesta segunda-feira...”
(linha 1). É correto afirmar que o termo destacado
exerce função morfológica de:
a)
b)
c)
d)

c) R$ 2.850,00
d) R$ 2.890,00
13. Considerando que a bola de basquete abaixo (em
planta) possui um raio igual a 10 centímetros, é
correto afirmar que a área do círculo da bola de
basquete é igual a:

Advérbio.
Adjetivo.
Verbo.
Substantivo.

Dado: considere 𝜋 = 3,14.
09. “... analisou os hábitos (...)” (linhas 8 e 9).
Caso a pessoa utilizada para tratamento na frase
acima retirada do Texto fosse alterada para a
segunda pessoa do singular, mantendo-se o tempo e
o modo verbal, sua reescrita correta seria:
a)
b)
c)
d)

“analisaras os hábitos”
“analisas os hábitos”
“analisavas os hábitos”
“analisaste os hábitos”

10. Acerca da acentuação das palavras do Texto,
analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa correta:
I- É correto afirmar que, se uma palavra não é
acentuada, então ela não é proparoxítona;
II- A palavra “cardíacos” (linha 4) é acentuada
pela mesma regra gramatical que a palavra “médicos”
(linha 6);
III- A palavra “evidências” (linha 11) é
acentuada pela mesma regra gramatical que a
palavra “complicações” (linha 17).
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

MATEMÁTICA

a)
b)
c)
d)

3,14 cm²
62,8 cm²
314 cm²
352 cm²

14. Resolva e assinale a alternativa contendo o
resultado correto.

10 + (−5) −
a)
b)
c)
d)

4
=?
2

3
2
1
0

15. Analise o triângulo retângulo abaixo. É correto
afirmar que a soma do seu perímetro é igual a:
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11. A uma taxa de juros simples de 0,5% ao mês, um
investidor ao aplicar um capital de R$ 15.000,00
durante 2 anos, resgatou como rendimento:
a)
b)
c)
d)

R$ 800,00
R$ 1.800,00
R$ 2.500,00
R$ 2.750,00

12. João decidiu comprar um telefone celular no valor
de R$ 2.800,00. Ao dar R$ 1.000,00 de entrada na
compra do telefone e parcelar o restante em 10 vezes
(10 meses) com juros de 0,5% ao mês, é correto
afirmar que João pagou pelo telefone celular, ao final,
um valor total de:
a) R$ 2.750,00
b) R$ 2.838,00

a)
b)
c)
d)

4m
5,78 m
10,48 m
10,58 m

SAÚDE PÚBLICA
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16. Segundo a Constituição Federal, a administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e:
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Eficiência.
Equidade.
Autonomia.
Beneficência.

17. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira
dos órgãos e entidades da administração direta e
indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser
firmado entre seus administradores e o poder público,
que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:
I- O prazo de duração do contrato;
II- As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos;
III- Os controles e critérios de avaliação de
desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

18. Segundo o artigo 200 da Constituição Federal,
compete ao Sistema Único de Saúde (SUS):
a) Orientar a formação de recursos humanos na
área da saúde.
b) Fiscalizar a formulação da política de saneamento
básico.
c) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido
o controle de seu teor nutricional, para consumo
humano e animal.
d) Participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos.
19. A política de recursos humanos na área da saúde
será formalizada e executada, articuladamente, pelas
diferentes esferas de governo, em cumprimento do
objetivo da organização de um sistema de formação
de recursos humanos em todos os níveis de ensino,
inclusive de pós-graduação, além da elaboração de
programas de permanente:
a)
b)
c)
d)

Bolsas de estudo.
Assessoramento gerencial.
Aperfeiçoamento de pessoal.
Participação dos órgãos da Previdência Social e
da Assistência Social.

20. As ações desenvolvidas pela Fundação das
Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer,
supervisionadas pela direção nacional do Sistema
Único de Saúde (SUS), permanecerão como

referencial de prestação de serviços, formação de
recursos humanos e para:
a) Saúde ou órgãos congêneres.
b) Questões epidemiológicas e de prestação de
serviços.
c) Emprego irregular de verbas ou rendas públicas.
d) Transferência de tecnologia.
ESPECÍFICAS
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21. De acordo com o Manual ACS, o Sistema Único
de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal
de 1988 para que toda a população brasileira tenha
acesso ao atendimento público de saúde.
Anteriormente, a assistência médica estava a cargo
do Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (Inamps), ficando restrita às
pessoas que contribuíssem com a previdência social.
As demais eram atendidas apenas em:
a)
b)
c)
d)

Serviços insalubres.
Serviços privados.
Serviços impertinentes.
Serviços filantrópicos.

22. O artigo 198 da Constituição define que as ações
e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e devem constituir um
sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes, exceto:
a) Descentralização, com direção única em cada
esfera de governo.
b) Atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
c) Morbígeras, com direção a diversos órgãos
públicos e as redes privadas.
d) Participação da comunidade.
23. Situações de risco são aquelas em que uma
pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto é,
tem maior possibilidade ou chance de adoecer ou até
mesmo de morrer. São exemplos de situações de
risco:
I- Gestantes com diabetes e/ou pressão alta;
II- Pessoas que precisam de cuidadores, mas
não possuem alguém que exerça essa função;
III- Gestantes que fazem o pré-natal.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

24. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso, em relação
ao Cadastramento das famílias:
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(__)- O número de ACS deve ser suficiente para
cobrir 100% da população cadastrada, com um
máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por
equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o
limite máximo recomendado de pessoas por equipe;
(__)- Conhecer o número de pessoas da comunidade
por faixa etária e sexo é importante, pois há doenças
que acometem mais crianças do que adultos ou mais
mulheres que homens, o que influenciará no
planejamento
da
equipe;
(__)É
irrelevante
identificar
os
diversos
estabelecimentos e instituições existentes no
território, como escolas, creches, comércio, praças,
instituições de longa permanência (ILP), igrejas,
templos, cemitério e depósitos de lixo/aterros
sanitários.
a)
b)
c)
d)

V-F-V.
V-V-F.
F-V-F.
V-V-V.

a) Ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos
prejudiciais à saúde.
b) Excluir informações quanto aos cuidados
especiais com puérperas e acamados.
c) Identificar as famílias que necessitam de
acompanhamento mais frequente ou especial.
d) Orientar a população quanto ao uso correto dos
medicamentos e a verificação da validade deles.
26. O planejamento pressupõe passos, momentos ou
etapas básicas estabelecidos em uma ordem lógica.
De forma geral, seguem-se as seguintes etapas,
sendo elas:
I
II
III
IV

A sequência correta das etapas do planejamento
apresentadas acima é:
a)
b)
c)
d)

I – III – II – IV.
II – I – IV – III.
III – I – II – IV.
I – II – IV – III.

27. Em relação às ferramentas de trabalho do ACS,
podemos afirmar que a Ficha B corresponde a:
a)
b)
c)
d)

a) É uma doença sexualmente transmissível, mas
também
pode
ocorrer
por
meio
do
compartilhamento de seringas e agulhas
contaminadas.
b) A transmissão vertical - de mãe para filho − do
vírus da hepatite B pode ocorrer durante o parto,
pela exposição do recém-nascido ao sangue.
c) Líquidos orgânicos, como sêmen e secreção
vaginal, não podem constituir-se fonte de
infecção.
d) Não há evidências de que o aleitamento materno
aumente o risco de transmissão da hepatite B da
mãe para o bebê. Portanto, a amamentação não
está contraindicada em mães portadoras da
doença, desde que seu filho receba a vacina e a
imunoglobulina, preferencialmente, nas primeiras
12 horas de vida.
29. Em relação a Dengue, analise:

25. Segundo o Manual ACS, por meio da visita
domiciliar, é possível, exceto:

Plano de ação
Diagnóstico
Acompanhamento e Avaliação
Execução

28. Em relação à Hepatite B, assinale a alternativa
incorreta:

I- É uma doença infecciosa causada por um
vírus chamado flavivirus, e transmitida ao homem
principalmente pelo mosquito Aedes Aegypti;
II- Não há transmissão de dengue direto de
uma pessoa doente para outra sadia, seja por contato
direto, alimentos, água ou quaisquer objetos;
III- O vírus que causa a dengue possui
apenas duas variações, classificadas como DENV 1 e
DENV 5.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

30. (1) Crianças amamentadas no peito, em livre
demanda, desenvolvem muito cedo a capacidade de
autocontrole sobre a ingestão de alimentos,
aprendendo a distinguir as sensações de saciedade
após as refeições e de fome após o jejum (período
sem oferta de alimentos). (2) Esquemas rígidos de
alimentação não interferem nesse processo de
autocontrole pela criança.
Sobre o trecho acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas a primeira frase está correta.
Apenas a segunda frase está correta.
Ambas as frases estão corretas.
Ambas as frases estão incorretas.

Cartão da Criança.
Acompanhamento de gestantes.
Cartão do Idoso.
Registro das atividades diárias do ACS.
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