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          ESTADO DO PIAUÍ 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 
 

AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE (ACS) 

 

TURNO: TARDE 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Ignorado por políticas públicas, ensino fundamental 2 tem baixa qualidade 

Raquel Cunha/Folhapress  

 

Treze milhões de alunos no país estudam numa etapa que está estagnada em baixo patamar de 1 

qualidade. O ciclo em questão compreende do sexto ao nono anos, os últimos do ensino fundamental, que idealmente 2 

recebem estudantes entre 11 e 14 anos. 3 

Não há políticas governamentais suficientes para o aprimoramento dessa fase da educação básica 4 

brasileira, uma carência que é reconhecida até mesmo por gestores públicos da área. 5 

Nessas séries, o aluno deixa de ter apenas um professor, que leciona português e matemática, para 6 

responder para cerca de dez – o número depende do projeto pedagógico de cada colégio. 7 

Essa mudança, dizem especialistas, é feita de forma brusca, sem que a criança seja preparada, afetando 8 

um aluno já impactado por conflitos típicos da puberdade. 9 

Números oficiais evidenciam a dificuldade dos alunos ao ingressarem nesse nível: o sexto ano, que abre 10 

a etapa final, tem a maior taxa de reprovação (15%) e abandono (3,8%) entre as nove séries do ensino fundamental. 11 

"Há uma lacuna nessa etapa", afirma o vice-presidente do conselho de secretários estaduais de 12 

Educação, Rossieli Soares da Silva. 13 

"Há um justo esforço do país para alfabetizar nas primeiras séries. Para o ensino médio, há discussão 14 

sobre currículo. Os anos finais do fundamental ficaram um pouco de lado", diz Silva. 15 

Para o processo de alfabetização, há um programa federal de capacitação de docentes e elaboração de 16 

materiais. Para o ensino médio, o próprio conselho trabalha na reestruturação curricular. 17 

"Sentimos falta de programa nacional para os anos finais do fundamental", diz o presidente da união dos 18 

secretários municipais de Educação, Alessio Costa Lima. 19 

"A maioria dos municípios não tem capacidade para investir nas escolas. O dinheiro está com a União." 20 

Estados e municípios concentram 85% das matrículas dessa etapa do país. 21 

Alunos dos anos finais do fundamental não apresentam melhora nos seus indicadores desde 2009,  22 

segundo monitoramento da ONG Todos pela Educação, feito com base em dados da avaliação federal chamada Prova 23 

Brasil. 24 

Por exemplo: apenas 16% se formam nessa etapa com conhecimento considerado adequado em 25 

matemática. 26 

A partir de 2005, com as melhorias nos indicadores dos primeiros anos do fundamental, esperava-se 27 

que, como numa onda, alunos que progrediram no quinto ano teriam desempenho melhor nas séries seguintes. 28 

Autoridades da área de educação afirmavam, na época, que o sistema todo se beneficiaria. 29 

"Os dados mostram que isso não ocorreu. A melhoria não vem por inércia", diz Paula Louzano, que é 30 

doutora em educação pela Universidade de Stanford (EUA). "Precisamos interferir nas variáveis dos anos finais do 31 

fundamental", diz Louzano. 32 

A pesquisadora cita como exemplos a definição de um currículo nacional (em debate no Ministério da 33 

Educação) e mudança na formação de professores do ensino básico –necessidade  que é consenso entre gestores e 34 

especialistas ouvidos pela Folha. 35 

A formação atual tem "visão muito acadêmica" e pouco sobre psicologia do desenvolvimento,  diz a 36 

professora de geografia da USP Sueli Furlan, que trabalha com formação dos docentes. Ela diz haver resistência contra as 37 

mudanças nas universidades. 38 

 

Visita ao site http://www1.folha.uol.com.br/educacao em 2/5/2016 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ASC) 

 

 

01) Conforme o texto 

 

(A) O ensino fundamental tem sido deixado de 

lado pelas políticas públicas de educação. 

(B) Existe uma preocupação na formação dos 

professores dos últimos anos do ensino 

fundamental. 

(C) A psicologia da educação tem sido atualizada 

nos currículos de formação de professores. 

(D) A atual conjuntura educacional inviabiliza o 

progresso dos alunos nas duas últimas séries 

do ensino fundamental. 

 

02) O texto evidencia 

 

(A) O novo papel social da Escola, sobretudo 

relacionado às primeiras séries do ensino 

fundamental. 

(B) A necessidade de que haja políticas públicas 

voltadas para as duas últimas séries do ensino 

fundamental. 

(C) O cuidado das escolas com a orientação 

vocacional dos estudantes do ensino 

fundamental. 

(D) A necessidade de maior empenho na busca de 

sucesso escolar, sobretudo nas duas últimas 

séries do ensino fundamental. 

 

03) Considerando-se o contexto em que se insere, 

a palavra transcrita à direita pode substituir a 

da esquerda sem prejudicar o sentido na frase 

 

(A) “Até mesmo” (L.5) - também 

(B) “como” (L.33) - conforme 

(C) “sem” (L.8) - ainda que 

(D) “apenas” (L.25) - quase 

 

04) É FALSO o que se afirma sobre o termo 

transcrito em: 

 

(A) Atualmente, o alfabeto brasileiro é formado 

por  vinte e três letras. 

(B) Na palavra “haver” (L.37), do ponto de vista 

fonético, o “h” NÃO representa uma consoante 

brasileira. 

(C) Na palavra “exemplo” (L.25), o grupo “-mp” do 

ponto de vista fonético  NÃO forma um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra  “especialistas” (L.8) há a 

ocorrência de um hiato. 

 

05) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

marque a alternativa que apresenta a 

afirmação correta. 

 

(A) Os conectores “que” e “que”  em “esperava-se 

que, como numa onda, alunos que 

progrediram no quinto ano teriam 

desempenho melhor nas séries seguintes” 

(L.27/28) são iguais enquanto classe 

gramatical. 

(B) O termo “segundo” (L.23) representa uma 

ideia de número ordinal. 

(C) Na oração "Há um justo esforço do país” (L.14), 

se trocado o verbo “haver” por “existir” a 

expressão “um justo esforço do país” sofreria 

mudança de função sintática. 

(D) A expressão “Nessas séries” (L.6) denota lugar. 

 

06) Em,  

 

“uma carência (...) é reconhecida até mesmo por 

gestores públicos da área” (L.5).  

 

Se  a frase for transformada para voz ativa, a 

expressão verbal fica da seguinte forma: 

 

(A) reconheciam 

(B) reconheceram 

(C) reconhece 

(D) reconhecem 

 

 

07) Exprimem a mesma noção modo-temporal as 

formas verbais transcritas em 

 

(A) "formam"(L.25) e "afirmavam"(L.29). 

(B) "tem"(L.36) e "ingressarem"(L.10). 

(C) "esperava"(L.27) e "afirmavam"(L.29). 

(D) "Sentimos"(L.18) e "ingressarem"(L.10). 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ASC) 

08) Observe: 

 

I.  “ “Paula Louzano (...)  é doutora em educação 

pela Universidade de Stanford (EUA).” (L.31). 

II. Essa mudança (...) é feita de forma brusca,” 

(L.8). 

 

Com relação aos tipos de predicados, tem-se: 

 

(A) Predicado Nominal. 

Predicado Verbal. 

(B) Predicado  Nominal 

Predicado Nominal. 

(C) Predicado Verbal 

Predicado Nominal. 

(D) Predicado Verbal 

Predicado  verbo-nominal 

 

09) Assinale a alternativa em que todas as 

palavras recebem acento gráfico pela mesma 

razão. 

 

(A)  “está” (L.1) e “já” (L.9). 
(B) “políticas” (L.4) e  “próprio” (L.17). 
(C) “secretários” (L.19) e “próprio” (L.17). 
(D) “séries” (L.6) e  “acadêmica” (L.36). 
 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “materiais” (L.17), “próprio” (L.17), 
“professor” (L.6) 

(B) “país” (L.14), “médio” (L.17), “ficaram” (L.15) 
(C) “vem” (L.30), “melhorias” (L.27), “mudanças” 

(L.38) 
(D)  “alfabetização” (L.16), “leciona” (L.6), “taxa” 

(L.11) 
 

11) A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um caracterizador do 

substantivo é: 

 

(A) “...Não há políticas governamentais 
suficientes” (L.4). 

(B) “Essa mudança” (L.8) 
(C) “Números oficiais” (L.10). 
(D) “A formação atual tem "visão muito 

acadêmica”” (L.36). 

12) As palavras “partir” (L.27), “acadêmica” (L.36) 
e “séries” (L.28) são respectivamente: 

 
(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
(B) Oxítona – proparoxítona - paroxítona 
(C) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
 
13) Levando-se em consideração a acentuação 

gráfica, a palavra que, com a presença ou 
ausência do acento, possibilita outra 
pronúncia e  a mudança de classe gramatical. 
Marque a alternativa em que isso ocorre. 

 
(A) “investir” (L.20). 
(B) “colégio” (L.7). 
(C) “área” (L.29). 
(D) “beneficiaria” (L.29). 
 
14) Marque a alternativa em que todas  as palavras 

apresentam divisão silábica corretamente 
dividas. 

 
(A) “es-ta-gna-da” (L.1), “din-hei-ro” (L.20), “mu-

n-icí-pios” (L.20). 
(B)  “co-nhe-ci-men-to” (L.25), “Fe-i-to” (L.23),  

“de-ssa” (L.21). 
(C) “pro-fes-so-ra” (L.37), “be-ne-fi-ci-a-ri-a” 

(L.29),  “á-rea” (L.29) 
(D) “re-sis-tên-ci-a” (L.37), “a-tual” (L.36), “a-d-

que-a-do” (L.25) 
 
15) As vírgulas foram usadas pela mesma razão 

que em “"Há uma lacuna nessa etapa", afirma 
o vice-presidente do conselho de secretários 
estaduais de Educação, Rossieli Soares da 
Silva. (L.12/13). 

 
(A) “Para o ensino médio, há discussão sobre 

currículo.” (L.14/15). 
(B)  “Alunos dos anos finais do fundamental não 

apresentam melhora nos seus indicadores 
desde 2009,  segundo monitoramento da ONG 
Todos pela Educação, feito com base em dados 
da avaliação federal chamada Prova Brasil.” 
(L.22/24). 

(C) “Não há políticas governamentais suficientes 
para o aprimoramento dessa fase da educação 
básica brasileira, uma carência que é 
reconhecida até mesmo por gestores públicos 
da área.” (L.4/5). 

(D) “Essa mudança, dizem especialistas, é feita de 
forma brusca” (L.8). 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ASC) 

 

 

16) Qual das cidades abaixo é a mais próxima? 

 

(A) Gotham City, que fica à 28 km de distância.  

(B) Metrópolis, que fica à 56.000m de distância.  

(C) Opal City, que fica à 300 hm de distância.  

(D) Central City, que fica à 500.000 dm de 

distância. 

 

17) Sabendo que o preço da carne é R$ 30/kg, que 

uma pessoa come, em média 300g de carne 

por refeição, e que será feito um churrasco 

para 20 pessoas, qual será o custo para esse 

churrasco? 

 

(A) R$ 130,00.  

(B) R$ 150,00.  

(C) R$ 180,00.  

(D) R$ 200,00. 

 

18) Um bolo pesa 4kg estando inteiro. Numa festa 

de aniversário, os convidados comeram dois 

quintos do bolo. A aniversariante levou o 

restante para casa e dividiu igualmente com 

mais os cinco moradores de sua rua. Quanto 

cada morador ficou, sabendo que ela também 

guardou um pedaço para si? 

 

(A) 500g.  

(B) 0,4 kg.  

(C) 0,3g.   

(D) 4,0 kg. 

 

19) Considere a sequência: 

 

S=(1; 10; 101; 1010; 10101;... ).  

Nessa sequência, o 40º elemento, tem a soma de 

seus algarismos dando exatamente igual a: 

 

(A) 23  

(B) 22 

(C) 21  

(D) 20 

 

20) Uma torneira foi deixada aberta das 20h45min 

de uma dia e só foi fechada às 11h15min do dia 

seguinte. Sabendo que a vazão da água era 

constante de 30 litros por hora, qual foi o 

desperdício de água nesse período? 

 

(A) 435 m³ 

(B) 43,5 litros 

(C) 0,435 m³  

(D) 4,35 litros.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA ELEMENTAR  

QUESTÕES DE 16 A 20 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ASC) 

 

 

 

21) O conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 

intervir nos problemas sanitários decorrentes 

do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse da 

saúde chama-se: 

 

(A) Saúde 
(B) Saúde Pública 
(C) Vigilância Sanitária 
(D) Fiscalização Sanitária 
 

22) Sobre as baratas e formigas, julgue os itens a 

seguir. 

 

(  ) São vetores encontrados no lixo e que 

transmitem micróbios que causam infecções 

respiratórias e intestinais. Estão sempre em 

busca dealimentos em lixos e esgotos. 

(    ) As principais doenças relacionadas às baratas 

e formigas são giardíase, cólera e diarreia. 

(    ) As formas de transmissão relacionadas a como 

se locomovem em locais sujos, ao transitarem 

em alimentos, louças, pratos, talheres e copos, 

podem deixar os micróbios aderidos em seu 

corpo, causando a contaminação. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,V,V 
(B) V,F,V 
(C) F,V,V 
(D) F,F,V 
 

23) O lixo é o principal responsável pelo 

aparecimento desse vetor, devido a grande 

variedade de resíduos orgânicos que servem 

para sua alimentação. As Principais doenças 

relacionadas a este vetor são: salmonelose, 

cólera, amebíase, giardíase, disenteria. 

 
(A) Barata 
(B) Mosca 
(C) Formiga 
(D) Aedes 
 

24) O Agente Comunitário de Saúde deve conhecer 

a Caderneta de Saúde do Idoso. Sobre a 

Caderneta de Saúde do Idoso, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) A função primordial da Caderneta de Saúde da 

Pessoa Idosa é propiciar um levantamento 

periódico de determinadas condições do 

indivíduo idoso e de outros aspectos que 

possam interferir no seu bem-estar. 

(B) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é 

preenchida no momento da realização da 

visita domiciliar, onde haja um morador com  

60  anos ou  mais,  ou  na  Unidade  Básica  de  

Saúde,  quando  a  pessoa  for  consultar. 

(C) O preenchimento da caderneta de saúde se dá 

a partir da própria fala do indivíduo, sendo 

desnecessário resguardar sua privacidade. 

(D) O Agente Comunitário de Saúde é um dos 

principais responsáveis pelo preenchimento 

da caderneta. 

 

25) Sobre a dengue, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) É uma doença infecciosa febril aguda causada 

pelo mosquito Aedes aegypti. 

(    ) Nas casas, o Aedes aegypti é encontrado 

normalmente em paredes, móveis, peças de 

roupas penduradas e mosquiteiros. 

(    ) No seu ciclo de vida, o mosquito apresenta 

quatro fases: ovo, larva,  pupa  e  adulto.  O  

mosquito adulto vive em média de 30 a 35 

dias. A sua fêmea põe ovos de quatro a seis 

vezes durante sua vida e, em cada vez, cerca  

de  100  ovos,  em  locais  

com água limpa e parada. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,V,V 

(B) V,F,V 

(C) F,V,V 

(D) F,F,V 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ASC) 

26) É uma doença que pode ser causada por 
bactérias, vírus e parasitos, caracterizada  
principalmente  pelo  aumento  do  número  de  
evacuações, com fezes aquosas (líquidas) ou 
de pouca consistência.  

 

(A) Doença diarreica aguda 
(B) Dengue 
(C) Tétano 
(D) Hepatite A 
 
27) Sobre a postura do agente comunitário de 

saúde deve ter frente aos cuidados com a 
gestante, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) O agente comunitário de saúde deve verificar 
com a gestante se a próxima consulta está 
agendada, independentemente da idade 
gestacional. 

(B) O agente comunitário de saúde deve 
acompanhar a gestante nas consultas de pré-
natal. 

(C) O agente comunitário de saúde deve realizar a 
busca ativa da gestante faltosa às consultas de 
pré-natal. 

(D) O agente comunitário de saúde deve verificar 
o cartão de vacinação a fim de saber se a vacina 
antitetânica foi realizada. 

 

28) Sobre a atuação dos agentes comunitários de 
saúde junto em relação à saúde do homem, 
julgue os itens a seguir. 

 

(    ) Diferentemente  das  mulheres,  os  homens  
não  costumam  procurar os serviços de saúde. 
A baixa procura tem o fator cultural como uma 
das explicações: o homem é criado para ser 
provedor, ser forte, não chorar, não adoecer. 

(    )Uma ação importante dos agentes comunitários 
de saúde é orientar sobre a paternidade 
responsável, estimulando para que ele 
participe do pré-natal, do parto, do pós-parto 
e nas visitas ao pediatra e na criação dos filhos. 

(    ) É preciso que os agentes comunitários de saúde 
orientem os homens a procurar a Unidade 
Básica de Saúde para prevenir e tratar doenças 
como pressão alta, alteração do colesterol, 
diabetes, doenças sexualmente  transmissíveis  
e Aids, infarto, derrame, problemas 
respiratórios, câncer, uso de álcool, tabaco e 
outras drogas, entre outras.   

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,V,V 
(B) V,F,V 
(C) F,V,V 
(D) F,F,V 

29) Sobre as ações dos agentes comunitários de 

saúde diante dos problemas nutricionais, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Estimular a participação comunitária para 

ações que visem à melhoria dos hábitos 

alimentares. 

(B) Identificar casos de situação de risco 

nutricional, como obesidade, desnutrição, 

bulimia, anorexia nervosa e orientar para 

procurar a Unidade Básica de Saúde. 

(C) Identificar estratégias para melhoria do 

estado nutricional na comunidade e na família. 

(D) Orientar para procurar a Unidade de Terapia 

Intensiva nos casos em que há necessidade de 

orientação nutricional. 

 

30) Sobre a atuação dos agentes comunitários de 

saúde junto a adolescentes, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) O agente comunitário de saúde deve conversar 

sobre sexualidade, convidando o adolescente a 

refletir sobre afeto, carinho, respeito, 

autoestima, valores e crenças implicados para 

uma vivência responsável de sua sexualidade. 

(B) O agente comunitário de saúde deve conversar 

com o adolescente sobre a importância de 

fazer sexo seguro – uso da camisinha 

masculina ou feminina em todas as relações 

sexuais e orientar onde e como consegui-las. 

(C) O agente comunitário de saúde deve 

identificar pessoas e famílias em situação de 

maior vulnerabilidade, respeitando o direito 

de privacidade e facilitando o vínculo com o 

serviço de saúde. Nem todas as pessoas se 

sentem à vontade para falar de assuntos 

íntimos, como sexo e uso de drogas, devendo, 

portanto, ser respeitado o limite que é dado 

pela pessoa. 

(D) O agente comunitário de saúde deve orientar a 

realização do exame preventivo, que deve ser 

feito a cada dois anos. Caso dois exames 

seguidos apresentarem resultado normal, o 

exame poderá ser feito a cada cinco anos. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ASC) 

31) Sobre a atuação dos agentes comunitários de 

saúde junto às famílias, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) A família é a primeira e mais importante 

influência na vida das pessoas. É na família que 

se adquire os valores, os usos e os costumes 

que irão formação da personalidade e 

bagagem emocional. 

(    ) As famílias vêm se transformando ao longo do 

tempo, acompanhando as mudanças 

religiosas, econômicas, sociais e culturais. 

Hoje existem várias formas de organização 

familiar, como: famílias com uniões estáveis, 

reconstituídas, de casais do mesmo sexo, de 

casais que moram em casas separadas. Há 

ainda famílias que não têm a presença da mãe, 

do pai ou de ambos. Muitas vezes nesses casos, 

os avós assumem a responsabilidade em 

cuidar da família. 

(    ) A família é o ponto de partida para o trabalho 

do agente comunitário de saúde na 

comunidade. Por isso, é preciso identificar e 

compreender a formação e como funcionam as 

famílias da sua área de abrangência. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,V,V 

(B) V,F,V 

(C) F,V,V 

(D) F,F,V 

 

32) No que se refere às orientações que devem ser 
dadas durante a visita domiciliar às  famílias 
onde há crianças recém-nascidas, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) Verificar a presença de sinais comuns em 

recém-nascidos, como a regurgitação e fazer 
as orientações. 

(B) Conferir a higiene do corpo, higiene da boca, 
presença de assaduras, frequência das trocas 
de fraldas. 

(C) Verificar os dados de identificação do 
nascimento através da certidão de nascimento 
da criança.  

(D) É necessário checar o agendamento da 
consulta de acompanhamento na Unidade 
Básica de Saúde. 

33) Sobre a caderneta de saúde da criança, julgue 

os itens a seguir. 

 

(    ) A Caderneta  de  Saúde  da  Criança existe  para  

acompanhar  e  avaliar o crescimento e 

desenvolvimento e a saúde da criança até os 

13 anos. 

(    ) Existe uma caderneta única para meninas e 

meninos porque o crescimento é igual. 

(    ) No Brasil, a Caderneta de Saúde da Criança é 

considerada um documento. Ela contém 

diversas instruções, entre elas: dados de 

identificação da criança, orientações 

relacionadas ao crescimento e 

desenvolvimento, amamentação e calendário 

vacinal. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,V,V 

(B) V,F,V 

(C) F,V,V 

(D) F,F,V 

 

34) Quando da visita do Agente Comunitário de 

Saúde a famílias com crianças obesas, algumas 

orientações importantes devem ser dadas. 

Sobres estas orientações, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) Leite e derivados como queijo e iogurte devem 

compor a alimentação diariamente, nos 

lanches. Carnes, aves, peixes ou ovos devem 

compor a refeição principal da criança. 

(B) Alimentos gordurosos e frituras devem ser 

evitados. A preferência deve ser por alimentos 

assados, grelhados ou cozidos. 

(C) Refrigerantes e sucos industrializados, balas, 

bombons, biscoitos doces e recheados, 

salgadinhos e outras guloseimas no dia a dia 

devem ser evitados ou consumidos o mínimo 

possível. 

(D) A criança deve ser ativa, sendo importante que 

ela passe muitas horas assistindo à TV, 

jogando videogame ou brincando no 

computador, pois assim estará mais bem 

informada do ponto de vista tecnológica. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ASC) 

35) Sobre a Infertilidade, julgue os itens a seguir. 
 
(    ) Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e sociedades científicas, entre 8% e 
15% dos casais têm algum problema de 
infertilidade.  

(    ) A infertilidade é definida como a incapacidade 
de um casal alcançar a concepção após 02 
meses de relações sexuais regulares sem uso 
de contracepção. 

(    ) A Política Nacional de Atenção Integral em 
Reprodução Humana Assistida prevê o apoio 
do Sistema Único de Saúde (SUS) para o 
tratamento da infertilidade. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,V,V 
(B) V,F,V 
(C) F,V,V 
(D) F,F,V 
 
36) Deixar o médico de notificar à autoridade 

sanitária as esterilizações cirúrgicas que 
realizar é crime: 

 

(A) Com pena de detenção, de seis meses a dois 
anos, e multa. 

(B) Com pena reclusão, de um a dois anos. 
(C) Com pena de reclusão, de dois a oito anos, e 

multa, se a prática não constitui crime mais 
grave. 

(D) Com pena reclusão, de dois a quatro anos. 
 
37) Conforme a Lei 9263/96, o planejamento 

familiar é direito de todo cidadão. Neste 
sentido, julgue os itens a seguir. 

 
(    ) Entende-se planejamento familiar como o 

conjunto de ações de regulação da 
fecundidade que garanta direitos iguais de 
constituição, limitação ou aumento da prole 
pela mulher, pelo homem ou pelo casal. 

(    ) É proibida a utilização de ações, conforme a Lei 
9263/96, para qualquer tipo de controle 
demográfico. 

(    ) O planejamento familiar é parte integrante do 
conjunto de ações de atenção à mulher, ao 
homem ou ao casal, dentro de uma visão de 
atendimento global e integral à saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,V,V 
(B) V,F,V 
(C) F,V,V 
(D) F,F,V 

38) As instâncias gestoras do Sistema Único de 
Saúde, em todos os seus níveis, na prestação 
das ações previstas no planejamento familiar, 
conforme a Lei 9263/96, obrigam-se a 
garantir, em toda a sua rede de serviços, no 
que respeita a atenção à mulher, ao homem ou 
ao casal, programa de atenção integral à saúde, 
em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como 
atividades básicas, EXCETO: 

 

(A) A assistência à concepção e contracepção. 
(B) O atendimento pré-natal. 
(C) A assistência ao parto, ao puerpério e ao 

neonato. 
(D) O controle e prevenção do câncer cérvico-

uterino, do câncer de mama e do câncer de 
pênis. 

 
39) Sobre o planejamento familiar, julgue os itens 

a seguir. 
 

(    ) É dever do Estado, através do Sistema Único de 
Saúde, em associação, no que couber, às 
instâncias componentes do sistema 
educacional, promover condições e recursos 
informativos, educacionais, técnicos e 
científicos que assegurem o livre exercício do 
planejamento familiar. 

(    ) As ações de planejamento familiar serão 
exercidas pelas instituições públicas e 
privadas, filantrópicas ou não. 

(    ) É de competência da direção nacional do 
Sistema Único de Saúde definir as normas 
gerais de planejamento familiar. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,V,V 
(B) V,F,V 
(C) F,V,V 
(D) F,F,V 
 
40) Estratégia de articulação transversal na qual 

se confere visibilidade aos fatores que 
colocam a saúde da população em risco e às 
diferenças entre necessidades, territórios e 
culturas presentes no nosso país, visando à 
criação de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade, defendam 
radicalmente a equidade e incorporem a 
participação e o controle sociais na gestão das 
políticas públicas chama-se: 

 

(A) Planejamento familiar 
(B) Saúde da família 
(C) Promoção da saúde 
(D) Estratégia de Saúde da Família



 


