
 

 

 

VIVA COMUNIDADE / VIVA RIO 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA OBJETIVA / EDITAL N. 01/2013  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
 

______________________________________________________________________ 
 

Este caderno contém as questões da Prova Objetiva abrangendo os conteúdos de: 

Língua Portuguesa, Matemática,  Conhecimentos Específicos e Redação . 

______________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES: 

• Verifique se a numeração das questões e a paginação no caderno de questões estão corretas. 

• O caderno de questões poderá ser utilizado para anotações e será  recolhido após o término da prova. 

• Leia com atenção cada questão e assinale no cartão resposta apenas uma alternativa para cada questão. 

• Somente as respostas assinaladas no cartão resposta serão objeto de correção.  

 

    Exemplo: 

 

 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas : 

• Use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

• Preencha toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada 

em cada questão; 

• Assinale somente uma alternativa em cada questão. 

• Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões r asuradas. 

• NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DE CARTÃO. 

A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 
 

ATENÇÃO:  

Conforme estabelecido no Edital n. 01/2013, poderá ser eliminado o candidato que; portar , mesmo que 

desligados, quaisquer equipamentos eletrônicos como relógio digital ou instrumentos de comunicação interna 

e externa, telefone celular , beep, pager, entre outros; deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova 

Objetiva e a Folha de Redação, findo o prazo limite para realização das provas.  
 

Obs. Ao desligar o aparelho celular retire sua bateria, alguns modelos despertam mesmo desligados o que 

acarretará em eliminação do certame. 

A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas,  

Somente após decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar sua folha de respostas 

e retirar-se do recinto. 

Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados juntos ao término do tempo de 

prova e após ter sido feito o registro dos seus nomes pela fiscalização na lista de presença. 

 

                                                                                                              Boa Prova! 



 

 
LINGUA PORTUGUESA  

 
Aquarela 

 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Corro o lápis em tomo da mão e me dou uma luva 

E se faço chover com dois riscos tenho um 

guarda-chuva 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul 

do papel 

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no 

céu 

Vai voando, contornando 

A imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando 

Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela branco navegando 

É tanto céu e mar num beijo azul 

Entre as nuvens vem surgindo 

Um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo 

Com suas luzes a piscar 

Basta imaginar e ele está partindo 

Sereno indo 

E se a gente quiser 

Ele vai pousar (...) 

                                                                                                     

(MORAES, Vinícius de et ai. Aquarela.) 

 

 

De acordo com o texto acima, responda as 

questões de 01 a 04: 

 

 

01. No verso, "Corro o lápis em torno da mão e 

me dou uma luva", a expressão em destaque 

sugere: 

 

A) o desenho da mão. 

B) a confecção da luva. 

C) o colorido da mão. 

D) a pintura dos dedos. 

E) o contorno do pincel 

 

 

 

02. A aquarela de que fala na música está: 

 

A) no desenho e na vida real. 

B) no desenho e na imaginação. 

C) na pintura, apenas. 

D) na vida real e na imaginação 

E) no desenho do lápis.  

 

03. No poema a expressão "beijo azul" sugere o 

encontro: 

 

A) da vela do barco com o céu. 

B) do avião com o céu. 

C) do barco com o mar. 

D) do céu com o mar. 

E) do céu com a terra 

 

04. A música está organizada em: 

 

A) orações. 

B) parágrafos. 

C) versos 

D) períodos. 

E) estrofes 

 

05. O traço de humor do texto pode ser identificado no 

fato de: 

 

(A) o homem ver um rato roubando um biscoito.  

(B) o rato conseguir fugir do homem e do gato.   

(C) o gato pegar o biscoito e não o rato.  

(D) o gato correr atrás do rato. 

(E) nenhuma das alternativas. 

 

 



 

 

 

06. Marque a opção em que os tempos verbais foram 

usados corretamente: 

 

I)  ________________os filhos e o pai... (chegar) 

II) Fomos nós que _______________ na 

questão.(tocar) 

III) Não serei eu quem ________ o dinheiro. (recolher) 

IV) O fazendeiro com os peões _____ a cerca. 

(levantar) 

A)chegaram / tocamos/recolherá/ levantaram 

B)chegou / tocou/ recolherei / levantou 

C)chegamos/ tocamos/recolherei/ levantam 

D)chegaram/ tocaremos/ recolheu / levantam 

E)chegamos/tocou/recolherá/levantaram. 

07. Marque a opção em que não ocorre erro de 

ortografia. 

 

A) Quando sai, deixei a porta meia aberta. 

B) Elaine ficou meia nervosa quando recebeu a 

notícia. 

C) O doutor pediu para mim fazer os exames o mais 

depressa possível.  

D) Há menas mulheres do que homens nesta equipe. 

E) Vou almoçar ao meio dia e meia. 

 

08. Assinale a frase em que o verbo NÃO obedece às 

normas da boa concordância:  

 

A) Fomos nós quem primeiramente atendemos ao 

usuário.  

B) Fomos nós quem primeiramente atendeu ao 

usuário.  

C) Fomos nós os que primeiramente atendemos ao 

usuário.  

D) Fomos nós que primeiramente atendemos ao 

usuário.  

E) Fomos nós que primeiramente atenderam ao 

usuário.  

 

 

 

09.Indique a opção correta, no que se refere à 

concordância verbal, de acordo com a norma culta: 

 

A) Haviam muitos candidatos esperando a hora da 

prova. 

B) Faz muitos anos que a equipe da ESF não vem 

aqui. 

C) Bateu três horas quando o médico chegou. 

D) Fui eu que abriu a porta para o agente comunitário. 

E)Choveu pedaços de granizo na serra de Petrópolis. 

 

10. Dentre as frases abaixo, quais estão corretas: 

 

I – Não me leve a mal, mais eu acho que você está 

errado. 

II – João acordou com mau humor hoje. 

III – A criança não chorou ao tomar a vacina por que a 

enfermeira fez brincadeiras para distraí-la. 

IV – Porque o médico não consultou aquela paciente? 

V – O usuário quis saber o porquê daquela 

medicação. 

 

A) Apenas II está correta 

B) I e II estão corretas 

C) II e V estão corretas 

D) I e IV estão corretas 

E) III e IV estão corretas 

 
 

MATEMÁTICA 
 

 

11. Um quiosque adquire salgadinhos para revenda, 

ao preço de R$: 1,16 para cada quatro unidades e os 

repassa aos consumidores ao preço de R$ 4,65 para 

cada 12 unidades. Se vender 600 salgados, seu lucro 

será de: 

 

A) R$ 58,00  

B) R$ 60,00 

C) R$ 62,00 

D) R$ 64,00 

E) R$ 66,00 

 



 

12. Um terreno retangular me 15 metros de frente e 30 

metros de fundos, quantos metros quadrados possui o 

mesmo? 

 

A) 45 

B) 4500 

C) 450 

D) 300 

E) 150 

 

13. 1000g de açúcar custa em torno de R$ 1,05. Na 
compra de um fardo com 30 kg o valor a ser pago será 
em R$:  
 

A) 31500 

B) 30000 

C) 315,0 

D) 30,00 

E) 31,50 

 

14. Uma população de quinze mil pessoas, 9600 

possuem dentes cariados. Qual a porcentagem da 

população sem cárie? 

 

A) 24% 

B) 30% 

C) 32% 

D) 36% 

E) 40% 

 

15. Um pronto-atendimento atende 3000 pessoas em 

seis dias. Quantos dias serão necessários para 

atender 4000 pessoas? 

 

A) 10 dias 

B) 5 dias 

C) 8 dias 

D) 4,5 dias 

E) 9 dias 

 

 

 

 

 

16. Cada equipe da Estratégia Saúde da Família 

possui seis agentes comunitários de saúde. Uma 

clínica contratou oito equipes. No dia da inauguração 

da mesma, três agentes tiveram problemas no 

caminho. Um deles tinha saído com bastante 

antecedência e conseguiu chegar no horário, os 

outros chegaram atrasados. Quantos ACS estavam 

presentes na clínica na hora marcada para a 

inauguração? 

 

A) 48 

B) 46 

C) 45 

D) 40 

E) 43 

 

17. Paulo tem 12 anos e é três vezes mais velho que 

seu irmão. Quantos anos terá Paulo quando sua idade 

for o dobro da idade do seu irmão. 

  

A) 10 

B) 12 

C) 15 

D) 16 

E) 8 

 

18. Um candidato a uma das vagas disputadas em um 

concurso percebeu que precisava de 4 minutos para 

responder e marcar no cartão resposta cada uma das 

60 questões. Passado 2 horas desde o início das 

provas havia respondido e marcado no cartão 

resposta, 20 questões. Quanto tempo precisa dedicar 

a cada questão para respondê-las e marcá-las dentro 

do tempo previsto? 

 

A) 3 minutos; 

B) 3 minutos e 20 segundos; 

C) 2 minutos e 40 segundos; 

D) 2 minutos e 24 segundos 

E)1 minuto 

 

 

 



 

19. Quatro pessoas querem trocar presentes. O nome 

de cada pessoa é escrito em um papelzinho e 

colocado numa caixa. Depois, cada uma das pessoas 

sorteia um papelzinho para saber quem ela irá 

presentear. A chance de as quatro pessoas sortearem 

seus próprios nomes é de: 

 

A) 1 em 3 

B) 2 em 7 

C) 1 em 4 

D) 1 em 8 

E) 2 em 6 

 

 

20. João tem um peixe a menos que Inara. Ela tem um 

a menos que Ana, que tem o dobro de João. Quantos 

peixes têm cada um? 

 

A) João 2 peixes, Inara 6 peixes, Ana 4 peixes. 

B) João 2 peixes, Inara 3 peixes, Ana 4 peixes. 

C) João 4 peixes, Inara 3 peixes, Ana 2 peixes. 

D) João 1 peixes, Inara 3 peixes, Ana 4 peixes. 

E) João 3 peixes, Inara 2 peixes, Ana 2 peixes. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. O Sr. Antônio, Agente Comunitário de Saúde 

(ACS), ao visitar uma família, encontra uma criança de 

dois anos e outra de cinco anos que ainda não 

tomaram nenhuma vacina porque seus  pais têm 

medo da reação. Diante desta situação, a conduta 

correta a ser tomada pelo ACS é: 

 

(A) ir até o posto de vacinação mais próximo e 

registrar a ocorrência. 

(B) pegar as crianças ao colo e levá-las ao posto de 

saúde. 

(C) procurar uma pessoa mais velha e distante da 

família e responsabilizá-la. 

(D) orientar os pais das crianças sobre prevenção de 

doenças e a importância da vacinação. 

(E) respeitar a decisão dos pais, visto que são eles os 

responsáveis. 

22. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) 

estão entre os problemas de saúde pública mais 

comuns no Brasil e em todo o mundo, sendo 

atualmente consideradas o principal fator facilitador da 

transmissão sexual do vírus da AIDS o HIV.  

 

Em relação à AIDS, marque as afirmativas corretas 

abaixo: 

 

I. Embora não haja ainda a cura para a infecção pelo 

HIV, é possível controlar essa infecção por meio de 

ações que promovem a prevenção primária e pelo 

diagnóstico precoce e terapia adequada da pessoa 

portadora.  

II. A transmissão do HIV e dos agentes causais de 

outras DST não se dá aleatoriamente. Ela está 

relacionada aos modos de interação e crenças de 

diferentes grupos populacionais.  

III. A transmissão do HIV de mãe para filho – 

transmissão vertical – pode-se dar apenas durante o 

trabalho de parto e no parto. 

IV. As principais formas de transmissão do HIV são: 

sexual, sanguínea e uso dos mesmos pratos, talheres 

e banheiro. 

V. Os preservativos, masculinos ou femininos, são as 

únicas barreiras comprovadamente efetivas contra o 

HIV e outras DST, quando usados de forma correta e 

sistemática. 

VI. Toda criança exposta ao HIV terá, ao nascer, o 

resultado do teste anti-HIV negativo, pela presença de 

anticorpos maternos. Portanto, será necessário o 

acompanhamento da criança, em serviço 

especializado, até definição de seu diagnóstico.  

Das afirmativas acima, estão corretas apenas: 

 

A) I, II, e V. 

B) II, IV e V. 

C) I, III, IV e VI. 

D) II, IV,V e VI. 

E) I, III e VI. 

 

 

 

 



 

23. Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) são responsáveis pelas ações de prevenção e 

controle da dengue. Estas ações devem fazer parte 

das rotinas e estarem integradas às demais ações 

desenvolvidas nestas unidades. São atribuições do 

Agente Comunitário de Saúde no controle da dengue: 

 

Marque as alternativas corretas referente as 

atribuições do Agente Comunitário de Saúde . 

 

I. promover reuniões com a comunidade com o 

objetivo de mobilizá-la para as ações de prevenção e 

controle da dengue. 

II. vistoriar imóveis não residenciais, acompanhado 

pelo responsável, para identificar locais de existência 

de objetos que sejam ou possam se transformar em 

criadouros. 

III. orientar e acompanhar o morador na remoção, 

destruição ou vedação de objetos que possam se 

transformar em criadouros de mosquitos. 

IV. c a s o s e j a n e c e s s á r i o, r e m o v e r 

mecanicamente os ovos e larvas do mosquito. 

V. vistoriar e tratar com aplicação de larvicida, caso 

seja necessário, os pontos estratégicos. 

Das atribuições acima, estão corretas apenas: 

 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II, IV e V. 

D) I, IV e V. 

E) I, III e IV. 

 

 

 

24. A vacina tríplice (DPT) imuniza contra as seguintes 

doenças: 

 

A) Tétano, catapora e caxumba; 

B) Tétano, coqueluche e difteria; 

C) Cólera, coqueluche e tétano; 

D) Tétano, dengue e poliomielite. 

E) NDA 

 

 

25. As ações educativas voltadas a pacientes 

diabéticos realizadas pelo ACS têm por finalidade: 

 

A) identificar na população adscrita os membros da 

comunidade com maior risco de desenvolver diabetes 

tipo 1. 

B) obrigar os portadores de só fazerem uso da 

medicação prescrita quando apresentarem 

elevação da glicose. 

C) fiscalizar se os pacientes estão evitando açúcar, 

oferecendo sucos e doces durante as reuniões 

educativas. 

D) verificar os níveis de glicemia e pressão arterial dos 

pacientes em todas as visitas domiciliares.  

E) orientar a comunidade sobre a importância das 

mudanças nos hábitos de vida, ligadas à alimentação 

e à prática de atividade física rotineira. 

 

26. São fundamentos e diretrizes da atenção básica 

todos os itens abaixo, exceto: 

 

A) Adscrição do território 

B) saber centralizado na equipe de saúde 

C) universalidade do acesso 

D) desenvolvimento de relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes 

E) estimulação da participação do usuário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27.  São características do processo de trabalho das 

equipes de Atenção Básica: 

 

I--definição do território de atuação e de população 

sob responsabilidade das UBS e das equipes; 

desenvolvimento de ações que priorizem os grupos de 

risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, 

alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de 

prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças 

e danos evitáveis;  

II- realizar o acolhimento com escuta qualificada, 

classificação de risco, avaliação de necessidade de 

saúde e análise de vulnerabilidade tendo em vista a 

responsabilidade da assistência resolutiva à demanda 

espontânea,  

III- promover atenção integral 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) apenas III está correta 

D) II e III estão corretas 

E) todas as alternativas estão corretas 

 

28. É atribuição do ACS: 

 

A) trabalhar com adscrição de famílias, independente 

da base geográfica definida 

B) cadastrar algumas pessoas de sua microárea e 

manter os cadastros atualizados; 

C) desenvolver ações que busquem a integração entre 

a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 

considerando as características e as finalidades do 

trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 

sociais ou coletividade; 

D) orientar, caso as famílias questionem, quanto à 

utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

E) realizar atividades programadas e de atenção 

apenas à demanda programada; 

 

 

 

 

 

29. Levando em consideração os objetivos da 

Estratégia de saúde da família, aponte a alternativa 

correta: 

A) A Estratégia de Saúde da família reorganiza o 

atendimento básico de saúde, ao prestar assistência à 

comunidade por meio da prevenção, educação, 

reabilitação e promoção.  

B) O ACS pode ou não pertencer à comunidade 

localizada na clínica aonde ele pretende atuar. 

C) A Estratégia de saúde da família tem como foco 

principal o tratamento das doenças e a recuperação 

do paciente enfermo. 

D) O usuário nunca deve procurar direto a unidade, 

devendo esperar sempre que o ACS vá até a sua 

residência e marque a consulta.  

E) A participação popular e a equipe multiprofissional 

não fazem parte do trabalho realizado na Estratégia 

de saúde da família.  

 

30. De acordo com a LEI 8080 de 19 de setembro de 

1990, elimine a alternativa incorreta: 

A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício. 

 

 

B) A saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 

o acesso aos bens e serviços essenciais;  

C) Um dos objetivos do SUS é promover a assistência 

às pessoas por intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades 

preventivas. 

D) Um dos princípios do SUS é a preservação da 

autonomia das pessoas na defesa apenas no que diz 

respeito à sua integridade física. 

E) São atribuições comuns à União, aos estados, ao 

Distrito Federal e aos municípios a realização de 

pesquisas e estudos na área de saúde. 

 
 
 



 

 
 

 

REDAÇÃO 
 
 
O Programa Saúde da Família (PSF) (...) como estratégia de reorientação do modelo assistencial, (...) substituiu o 
modelo centrado na doença e no cuidado médico individualizado por um novo modelo sintonizado com os princípios 
do Sistema Único de Saúde (SUS), (...) os agentes comunitários de saúde (ACS) têm sido considerados 
personagens-chave na implantação das políticas voltadas para a reorientação do modelo de atenção em saúde e, 
portanto, não constituem mero suporte para a execução de determinadas ações em saúde.  
                                                        (Nunes e col., 2002; Silva e Dalmaso, 002) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Utilizando as informações e a imagem acima como inspiração, faça uma redação com aproximadamente 15 a 20 
linhas sobre o papel do agente comunitário de saúde para a melhoria da qualidade de vida e de saúde das famílias e 
da comunidade. 
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  GABARITO PROVA MANHÃ 
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