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VIVA COMUNIDADE / VIVA RIO 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA OBJETIVA / EDITAL N. 10/ 2014  

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
 

MODELO A 
____________________________________________________________ 

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

Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Especí ficos 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. 10/2014, 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 03 (três) 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! 
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LINGUA PORTUGUESA  
 

Livre para voar e morrer  
 
                                              (Fúlvio Gianella Jr.) 
 
 A pomba para a humanidade sempre foi 
uma figura simbólica. Por sua frágil aparência 
que consegue associar pureza e liberdade, a 
imagem dessa ave é utilizada com frequência 
para traduzir nobres sentimentos e marcar 
inúmeras campanhas em prol da dignidade 
humana. Numa linguagem universal, a pomba 
representa a paz, e sua revoada, presença 
constante em diversas festividades, indica a 
esperança de confraternização dos povos. 
 Mesmo nas grandes cidades, onde as 
pessoas vivem em permanente agitação e 
distantes da natureza, a pomba é um dos 
poucos componentes urbanos que nos parques 
e praças públicas trazem algum conforto à 
população. Por isso, essa ave e a comunidade 
estabelecem estreitos laços de amizade. Mas, 
apesar disso, é o ser humano o maior predador 
desses pequenos animais. Por mais paradoxal 
que possa parecer, a pomba é vítima frequente 
da mesma violência que sua imagem tem 
auxiliado a combater, pois, no transcorrer do 
tempo, ela vem sendo sistematicamente abatida 
pela mira certeira de caçadores que, travestidos 
de desportistas, praticam o chamado “tiro ao 
pombo”. 
 Em cada uma dessas competições, são 
abatidas centenas e até mesmo milhares de 
aves, dependendo do número de participantes. 
Para se ter uma vaga ideia, só em novembro de 
1984, cerca de 2 mil pombos foram sacrificados 
em um campeonato... 
 A disputa é realizada em grandes 
campos gramados, onde os pombos ficam 
presos em caixas vedadas e escuras colocadas 
no chão. O atirador, munido de uma espingarda 
calibre 12 – carregada com dois cartuchos 
contendo cada um 36 gramas de chumbo (cerca 
de 80 minúsculas bolinhas) – posiciona-se à 
distância de 27 metros da gaiola e ordena que 
seja acionado o dispositivo que liberta o 
pássaro. Livre, mas ofuscada pela intensidade 
da luz, a ave tenta alçar voo e é alvejada a 2m 
do solo. Caso o primeiro tiro não atinja o alvo ou 
não derrube o pombo, o atirador pode acionar o 
gatilho mais uma vez. No tempo das cavernas, a 
caça para o ser humano nada mais era do que 
uma atividade necessária à sobrevivência, 
Infelizmente hoje, como atestam os aficionados 
ao tiro ao pombo, animais são sacrificados 
unicamente para satisfazer o mórbido prazer de 
matar. 

1.  O título do texto se refere à : 
(a) humanidade; 
(b) caça; 
(c) pomba; 
(d) pureza; 
(e) brancura. 

 
2. A primeira frase do texto diz que a pomba 
sempre foi uma figura simbólica ligada à 
ideia de paz, entre outras. O item abaixo que 
apresenta uma ideia que NÃO está ligada à 
pomba é: 

(a) pureza; 
(b) inocência; 
(c) solidariedade; 
(d) confraternização; 
(e) competição. 

 
3. Ao dizer “No tempo das cavernas...”, o 
autor do texto quer referir-se: 

(a) aos tempos pré-históricos; 
(b) aos períodos de guerras; 
(c) aos momentos de dificuldades; 
(d) ao tempo dos dinossauros; 
(e) às épocas de vida difícil. 

 
4. A alternativa que mostra adjetivo e 
substantivo cognato (da mesma família de 
palavras) de forma correta é: 

(a) frágil / fragilidade; 
(b) pureza / apuro; 
(c) constante / continuidade; 
(d) permanente / pertences; 
(e) predador / pedra. 

 
5. Revoada  é um substantivo de idéia 
coletiva como: 

(a) arquipélago; 
(b) bananada; 
(c) colherada; 
(d) mesada; 
(e) goiabada. 

 
6. “Caso o primeiro tiro não atinja o alvo ou 
não derrube o pombo...”; isso significa que: 

(a) todos os tiros acertam o pombo; 
(b) alguns tiros atingem o pombo não 

mortalmente; 
(c) nem todos os caçadores são cruéis; 
(d) nenhum pombo escapa vivo; 
(e) os primeiros tiros só assustam os 

pombos. 
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7. A grafia das palavras está correta no 
item: 

(a) passajeiro – passajem; 
(b) cavalheiro – cavaleiro; 
(c) delúvio – temporau; 
(d) simento – cilêncio; 
(e) chícara – xácara .  

 
 

8.  O terceiro parágrafo do texto marca : 
(a) a grandeza dos eventos esportivos; 
(b) o desperdício do homem em eventos 

esportivos; 
(c) o auxílio que os pombos prestam aos 

esportes; 
(d) as comemorações festivas dos esportes; 
(e) a brutalidade do homem em relação aos 

pombos. 
 
9.  O item em que a pontuação está 
incorreta é: 
(a) Professor, posso ir ao banheiro? 
(b) Professor  posso ir ao banheiro? 
(c) O mar, a flor, a lua não me falam de ti. 
(d) Mário Jorge, professor público, 
aposentou-se. 
(e) Que lindo dia! 
 
10.  O texto se apoia em duas ideias 
opostas, relacionadas à pomba, que são: 
(a) brancura / racismo; 
(b) pequenez / grandeza; 
(c) paz / violência; 
(d) homem / animal; 
(e) nobreza / esporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

MATEMÁTICA 
    

11. Seiscentos e vinte e quatro dias, é em 
média, o período de gestação do elefante 
indiano, ou seja, o período, que o elefantinho 
fica dentro da barriga de sua mãe até o 
nascimento. 
 
Qual é o número de dias em algarismos? 
 

 
 

 
 
 
 

(a) 620 

(b) 622      

(c) 624 

(d) 626 

(e) 618 

 

12. Marta e Sueli gastaram R$ 152,00 na 
compra de 4 camisetas. Marta deu R$ 48,00 e 
Sueli pagou o restante da conta. Quanto Sueli 
pagou? 
 
      (a)  R$ 103,00 

(b) R$ 104,00 

(c) R$ 105,00 

(d) R$ 106,00 

(e) R$   98,00 

 

13. A ponte mais extensa do Brasil é a ponte Rio 
- Niterói, no Rio de Janeiro, com 13 290 m de 
extensão. Se um ciclista for e voltar duas 
vezes sobre a ponte, que distância ele 
percorrerá?  
 

(a) 53 160 Km  

(b) 52 130 Km  

(c) 54 120 Km  

(d) 55 150 Km 

(e) 50 000 Km 
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14. De acordo com a figura ao lado, quantas 

vezes o pentágono aparece? 

 

 

 
 
 

(a) 2 

(b) 3 

(c) 4 

(d) 5 

(e) 1 

 

15. Calcule: 4 . (8 + 12 + 13) 

(a) 132 

(b) 133 

(c) 134 

(d) 135 

(e) 128 

 

16.  Igor tinha algumas figurinhas. Ganhou 20 e 
ficou com 86. Quantas figurinhas Igor tinha? 

(a) 65 

(b) 66 

(c) 67 

(d) 68 

(e) 61 

17.  Se somamos um número a ele mesmo, 

encontraremos:  

a) A unidade 

b) O seu dobro 

c) A sua metade 

d) Ele mesmo 

e) Zero 

18. Marina tem três filhos e quer dividir 
igualmente suas 639 figurinhas. Quanto cada 
filho receberá? 

(a) 210 

(b) 211 

(c) 212 

(d) 213 

(e) 200 

19.  Calcule o perímetro da figura abaixo : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(a) 36 

(b) 37 

(c) 38 

(d) 39 

(e) 32 

 

20.  Conforme o desenho abaixo, 
encontraremos que fração? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 4/16 

(b) 3/16                   

(c) 2/16 

(d) 1/16 

(e) 5/16 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. O cadastramento das famílias e dos 
indivíduos no sistema de informação da 
unidade de saúde é uma atribuição do Agente 
Comunitário de Saúde. Sobre esta atividade, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
(a) O cadastramento deve ser realizado 
somente na unidade de saúde. 

(b) O cadastramento deve ser realizado 
preferencialmente no domicílio da família 

(c) As informações fornecidas pelos indivíduos 
são de domínio público. 

(d) Os parentes da família, que residem em 
outro domicílio, devem ser incluídos no 
cadastro da família. 

(e) As informações sobre o abastecimento de 
água e destino do lixo são desnecessárias. 

 
22. A visita domiciliar é a atividade mais 
importante do processo de trabalho do agente 
comunitário de saúde. Ao entrar na casa de uma 
família, você entra não somente no espaço 
físico, mas em tudo o que esse espaço 
representa. Nessa casa vive uma família, com 
seus códigos de sobrevivência, suas crenças, 
sua cultura e sua própria história. Sobre esta 
atividade, marque a alternativa ERRADA : 
 

(a) A pessoa a ser visitada deve ser informada 
do motivo da visita 

(b) É interessante combinar com a família o 
melhor horário para a realização da visita 

(c) O agente comunitário de saúde também 
exerce um papel de educador 

(d) Não é necessário planejar a visita domiciliar 

(e) Na primeira visita, é indispensável que o 
agente comunitário de saúde diga seu nome, 
fale do seu trabalho, o motivo da visita e se 
pode ser recebido naquele momento. 

 
 
 
 
 
 

23. São atribuições específicas do agente 
comunitário de saúde. Assinale V (verdadeiro) 
ou F (falso): 
( ) Orientar as famílias quanto à utilização dos 
serviços de saúde disponíveis; 

( ) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, 
todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade. As visitas deverão ser 
programadas em conjunto com a equipe, 
considerando os critérios de risco e 
vulnerabilidade de modo que famílias com 
maior necessidade sejam visitadas mais vezes.  

( ) Realizar no mínimo 30 visitas domiciliares 
por dia;  

( ) Cadastrar todas as pessoas de sua 
microárea e manter os cadastros atualizados. 
Assinale a alternativa correta : 

(a) FFVF 
(b) VFFV 
(c) FVFV 
(d) VVFV 
(e) FVVV 

24. Para o agente comunitário de saúde 
realizar um bom trabalho, algumas 
características comportamentais são 
importantes. Assinale a alternativa que não 
contribui para o trabalho do ACS:  
(a) Conhecer o território; 

(b) Conhecer não só os problemas da 
comunidade, mas também suas 
potencialidades de crescer e se desenvolver 
social e economicamente; 

(c) Ser passivo e ter iniciativa; 

(d) Gostar de aprender coisas novas; 

(e) Observar as pessoas, as coisas, os 
ambientes; 

25. 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. 
Além disso, algumas condições podem 
aumentar o risco de as pessoas adoecerem. 
Sobre esta afirmação, assinale a alternativa 
que reduz o risco de adoecimento : 
(a) Pessoas em situação de violência; 
(b) Desemprego; 
(c) Acesso precário a bens e serviços, tais 
como água, luz elétrica, transporte entre 
outros; 
(d) Lixo armazenado em locais inadequados; 
(e) Vacinas. 
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26. Dengue é uma doença infecciosa febril 
aguda causada pelo mosquito Aedes aegypti. É 
hoje uma das doenças mais freqüentes no 
Brasil, atingindo a população de todos os 
Estados, independentemente de classe social. 
Entre as ações para prevenir a doença, 
marque a alternativa que mais corresponde 
ao trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde: 
 
(a) Fornecer medicamentos para a população 

(b) Promover reuniões com a comunidade com 
o objetivo de incentivar a realização das ações 
de prevenção e controle da dengue 

(c) Limpar as casas dos moradores que deixam 
o lixo se acumular, gerando focos de 
proliferação do mosquito da dengue 

(d) Aplicar inseticidas nas residências 

(e) Denunciar à polícia, os moradores que não 
eliminam os focos do mosquito nas suas 
residências 

 
27. A hipertensão arterial (pressão alta) é uma 
doença crônica que, se não controlada, pode 
ser causa de várias doenças, principalmente o 
acidente vascular cerebral (derrame) e o 
infarto. Pode também afetar os rins, a visão, o 
cérebro, os membros inferiores, ter 
complicações graves e até levar à morte. Entre 
as medidas de prevenção e controle da 
doença, assinale a alternativa ERRADA: 
 
(a)  Realizar atividade física regular 

(b)  Participar de grupos de apoio de indivíduos 
hipertensos 

(c)  Parar de fumar 

(d)  Verificar a pressão arterial uma vez ao ano 

(e)  Reduzir o sal da comida 

 
28. 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. Sobre as 
diretrizes do SUS, assinale a alternativa 
ERRADA: 

(a) Descentralização, com direção única em 
cada esfera de governo 
(b) Participação da comunidade 
(c) Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 
(d) O direito ao atendimento no SUS é somente 
para as pessoas que contribuem com o INAMPS 
(e) A saúde é direito de todos e dever do Estado 

 
29. A violência familiar é um problema social de 
grandes dimensões que afeta todas as classes 
sociais e todas as pessoas, independentemente 
da cultura, do grau de escolaridade, da religião, 
da profissão e da posição política. Atinge 
especialmente mulheres, crianças, 
adolescentes, idosos, portadores de deficiências 
e homossexuais. Sobre o papel do Agente 
Comunitário de Saúde na prevenção da 
violência familiar, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

(a) Estimular o diálogo na família 
(b) Estimular a prática de esportes, dança, teatro 
e trabalhos manuais 
(c)   Discutir a importância de ter uma profissão 
para conseguir trabalho e renda 
(d) Discutir a importância de ter amigos, fazer 
parte de grupos ou associações que promovam 
a melhoria da qualidade de vida 
(e) Todas as alternativas estão erradas 
 
30. Durante a realização de uma visita domiciliar 
o agente comunitário encontra a mãe e seu filho 
que apresenta febre e dor de garganta. A 
melhor conduta para esta situação é: 
 
(a) Orientar a mãe a levar o seu filho no 
hospital da criança 
(b) Orientar a mãe a levar o filho na UPA mais 
próxima 
(c) Orientar a mãe a agendar consulta no posto 
de saúde, no dia seguinte 
(d) Orientar a mãe a levar seu filho no posto de 
saúde, imediatamente 
(e) Orientar a mãe como se deve tratar o seu 
filho com antibiótico 
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NOME DO CANDIDATO:_________________________________ _________________________ 
 

REDAÇÃO 
 

 
 

Levando em consideração o texto da prova e a figura acima, estabeleça um texto 
dissertativo partindo da  citação “ Uma andorinha só não faz verão”. Não esqueça de 

dar-lhe um título. 
 

 FOLHA DE REDAÇÃO 
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PROCESSO SELETIVO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 
FOLHA DE RESPOSTA 

 
PROVA MODELO A 

 
 

  
NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________________ 

 
UNIDADE:____________________________________________________________________ 
 
MATRICULA:____________________________  DATA DE NASCIMENTO: ____/____/_______ 
 
 

 
ASSINATURA DO CANDIDATO:  

 
_____________________________________ 

 
 
 
 

Cobrir completamente alternativa correta com caneta preta ou azul 
 

 
1 A B C D E   16 A B C D E 
2 A B C D E   17 A B C D E 
3 A B C D E   18 A B C D E 
4 A B C D E   19 A B C D E 
5 A B C D E   20 A B C D E 
6 A B C D E   21 A B C D E 
7 A B C D E   22 A B C D E 
8 A B C D E   23 A B C D E 
9 A B C D E   24 A B C D E 

10 A B C D E   25 A B C D E 
11 A B C D E   26 A B C D E 
12 A B C D E   27 A B C D E 
13 A B C D E   28 A B C D E 
14 A B C D E   29 A B C D E 
15 A B C D E   30 A B C D E 

 
 
 
 
 

ASSINATURA DO FISCAL DA PROVA: 
 

______________________________ 
 
 
 
 

 
 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
 

 
REDAÇÃO 

 
TOTAL 

 
SITUAÇÃO 

 
NOTAS 

 
 
 

     

 


