ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursolandrisales@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO
RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
Que país é este?
Para Raimundo Faoro
.................................................
1. Uma coisa é um país,
2. outra um fingimento.
3. Uma coisa é um país,
4. outra um monumento.
5.
6.

Uma coisa é um país,
outra o aviltamento.

7.
8.

Este é o país do descontínuo
onde nada congemina,

9. e somos índios perdidos
10. na eletrônica oficina.
11. Nada nada congemina:
12. a mão leve do político
13. com nossa dura rotina,
14. o salário que nos come
15. e nossa sede canina,
16. a esperança que emparedam
17. e a nossa fé em ruína,
18. nada nada congemina:
19. a placidez desses santos
20. e nossa dor peregrina,

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

21. e nesse mundo às avessas
22. - a cor da noite é obsclara
23. e a claridez vespertina.
.............................................................................................
24. Vivo no século vinte, sigo para o vinte e
um
25. ainda preso ao dezenove
26. como um tonto guarani
27. e aldeado vacum. Sei que daqui a pouco
28. não haverá mais país.
29. País:
30. loucura de quantos generais a cavalo
31. escalpelando índios nos murais,
32. queimando caravelas e livros
33. - nas fogueiras e cais,
34. homens gordos melosos sorrisos
comensais
35. politicando subúrbios e arando votos
36. e benesses nos palanques oficiais.
37.
38.
39.
40.

Leio, releio os exegetas.
Quanto mais leio, descreio Insisto?
Deve ser um mal do século
- se não for um mal de vista

41. Já pensei - é erro meu. Não nasci no
tempo certo
42. Em vez de um poeta crente
43. sou um profeta ateu
44. Em vez da epopeia nobre,
45. os de meu tempo me legam
46. como tema
47. - a farsa
48. e o amargo riso plebeu.
SANT'ANNA, Affonso Romano de. Que país é
este? Rio de Janeiro: Rocco, 1990. p. 11, 14,
16-7.
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01) No texto, o sujeito poético

06) Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:

A) revolta-se contra toda sorte de autoritarismo
alienante e castrador.
B) revela-se desiludido diante de um mundo adverso.

A) A expressão "índios perdidos" (v. 9) exerce a mesma
função sintática que "país" (v. 28).
B) As expressões "em ruína" (v. 17) e "às avessas" (v.
21) exprimem circunstâncias.

C) inverte valores na apresentação da realidade.
D) surpreende-se em face do incomum.
02) Em relação ao texto, é CORRETO afirmar que o verso
A) 7 contradiz o anterior.
B) 19 é uma consequência do 17.
C) 35 exprime um tom crítico-irônico.
D) 40 encerra uma constatação.
03) Na afirmação “a esperança que emparedam” (v.16)
consiste em uma figura de linguagem denominada
A) Metonímia
B) Hipérbole
C) Catacrese
D) Metáfora
04) A alternativa em que a palavra indicada pode
substituir, sem prejuízo de significado, o termo
transcrito à esquerda é
A) "exegetas" (v. 37) – intérpretes.
B) "placidez" (v. 19) - inércia.
C) "benesses" (v. 36) - benfeitorias.
D) "profeta" (v. 43) - guru.
05) Identifique as afirmativas em que há equivalência
entre o termo transcrito e o que ele conota no texto.
I. "eletrônica oficina" (v. 10)— progresso.
II. "mão leve" (v. 12)—carinho.
III. "come" (v. 14) — destruição.

C) As expressões "de vista" (v. 40) e "de meu tempo" (v.
45) complementam o nome.
D) Os termos "Nada" (v. 11) e "os do meu tempo" (v. 45)
exercem função subjetiva.
07) Sobre os termos "nos" (v.14) e "me" (v. 45), é
CORRETO afirmar:
A) Complementam o verbo.
B) Completam o sentido de um nome.
C) Sintaticamente o primeiro é adjunto adnominal e o
segundo objeto indireto.
D) Modificam um verbo.
08) Há uma relação de proporção na afirmativa
A) “Quanto mais leio, descreio Insisto?” (v.38).
B) “Já pensei - é erro meu.” (L.41).
C) “Em vez de um poeta crente” (v.42) / “sou um
profeta ateu” (v.43).
D) “Deve ser um mal do século” (v.39) / - se não for um
mal de vista” (v.40).
09) O fragmento que apresenta uma oração com função
adjetiva é
A) “onde nada congemina” (v.8).
B) “- a cor da noite é obsclara” (v.22).
C) “Leio, releio os exegetas.” (v.37).
D) “que daqui a pouco não haverá mais país.” (v.27/28).
10) Sobre os elementos linguísticos que compõem o
texto, é CORRETO afirmar

IV. "preso" (v. 25) — vínculo.
V. "melosos" (v. 34) — desvelo.

A) “nasci” (v.41) e “Vivo” (v.24) têm regências
diferentes.

São verdadeiras as afirmativas
A) I, II e IV.
B) I, III e IV.
C) II, III e V.
D) III, IV e V.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

B) “a farsa” (v.47) completa o verbo.
C) “A preposição “para” (v.24) tem valor semântico de
finalidade.
D) “País” (v.29) é acentuada por ser palavra oxítona
termina em “-i” seguido de “-s”.
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11) Leia o trecho abaixo:
“Sei que daqui a pouco / não haverá mais país.”
(V.27/28).
Da frase em destaque, é CORRETO afirmar:
A) O período é composto de orações independentes.
B) A primeira oração tem sujeito indeterminado, a
segunda, predicado verbal.
C) A forma verbal “Sei” tem regência diferente da forma
verbal “haverá”.
D) Se o verbo “haver” for substituído por “existir” o que
era complemento no primeiro para a ser sujeito do
segundo.
12) Pertence à mesma classe gramatical de “os”, em “os
de meu tempo” (v.45), o vocábulo da alternativa
A) “um” (v.1.).
B) “o” (v.6).
C) “Este” (v.7).
D) “e” (v.9).
13) No texto
A) “às avessas” (v.21) é modificador de “mundo” (v.21).
B) “crente” (v.42) é sinônimo de “ateu” (v.43).
C) “como” (v.26) pode ser substituído por “conforme”
sem apresentar alteração semântica.
D) “vespertina” (v.23) faz alusão a algo que ocorre na
manhã.
14) É exemplo de predicado verbo-nominal
A) “Uma coisa é um país” (v.1).
B) “sigo para o vinte e um /ainda preso ao dezenove”
(v.24/25).
C) “Vivo no século vinte.” (v.24).
D) “nada nada congemina” (v.18).
15) No texto, a palavra “ainda” (v.25)
A) É perfeitamente dispensável no período por ser uma
partícula de realce.
B) Expressa uma ideia de modo como se encontra o eulírico.
C) Indica uma alternância entre o passado e o presente.
D) Exprime uma noção de tempo de tempo relacionada
ao passado.
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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INFORMÁTICA
16) Analise a imagem abaixo da Planilha Microsoft Excel
e responda o item seguinte:

QUESTÕES DE 16 A 20
A) Todos os itens estão incorretos.
B) Apenas o item I está correto.
C) Apenas o item II está correto.
D) Os itens I e II estão corretos.
19) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 10:

Quando é feita uma cópia da fórmula apresentada na
célula C2 para a célula C3, o resultado que aparecerá
em C3 será:
A) 26
B) 24
C) 10
D) 16
17) Sobre os conceitos de proteção e segurança julgue os
itens abaixo:

I-

O Explorador de Arquivos é a versão atual da
ferramenta, que em versões anteriores do Windows
8 era chamado de Windows Explorer.
II- Quando itens ocultos são exibidos no Painel de
conteúdo, os ícones dos itens ocultos ficam um
pouco esmaecidos para diferenciá-los dos itens que
não estão ocultos.
III- No Windows 10 é possível atribuir uma letra da
unidade específica para uma unidade local no
Explorador de Arquivos, mas o usuário não poderá
nomear as unidades.
A) Os itens I e II estão corretos.

I-

Spammers são pessoas que praticam o SPAM, ou
seja, que enviam diversos e-mails ou qualquer outro
tipo de mensagem para diversas pessoas, sem que
elas tenham autorizado, muitas vezes infectados com
vírus.
II- A criptografia de chave pública é também chamada
de criptografia simétrica.
III- Firewall é um dispositivo dos computadores para
estabelecer políticas de segurança em um
determinado computador ou em uma rede de
computadores.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas os itens I e III estão corretos.
D) Apenas o item I está correto.

B) Os itens II e III estão corretos.
C) Os itens I e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
20) É o protocolo padrão para envio de e-mails através
da internet. É um protocolo relativamente simples,
baseado em texto simples, onde um ou vários
destinatários de uma mensagem são especificados
sendo, depois, a mensagem transferida.
O protocolo citado no texto é:
A) POP3
B) HTTP
C) SMTP
D) DHCP

18) Sobre os conceitos de Internet e suas tecnologias
julgue os itens abaixo:
I-

O HTTP é um protocolo de transporte utilizado para
acessar sites.
II- O UDP é um exemplo de protocolo de transporte
utilizado na Internet.
III- O XTP é um protocolo anterior ao TCP, devido à
baixa velocidade o XTP foi deixado de lado.
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O combate ao mosquito transmissor da Dengue pode
também evitar a transmissão da seguinte doença:
A) Tularemia.
B) Ascaridíase.
C) Mononucleose.
D) Febre amarela urbana.
22) A vacina BCG, disponível nas Unidades Básicas de
Saúde é administrada para a prevenção da seguinte
doença:
A) Tuberculose.
B) Difteria.
C) Poliomielite
D) Influenza.
23) A Hipertensão arterial classifica-se como uma
doença:
A) Infecto-contagiosa.
B) Imunoprevenível.
C) Crônica não transmissível.
D) de Notificação compulsória.
24) O princípio fundamental do Sistema Único de Saúde
(SUS) que garante a todos os brasileiros o direito à
saúde, denomina-se:
A) Legalidade.
B) Universalidade.
C) Transversalidade.
D) Longitudinalidade.
25) Saneamento é o conjunto de medidas que visa
preservar ou modificar as condições do meio
ambiente com a finalidade de prevenir doenças e
promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da
população e à produtividade do indivíduo e facilitar
a atividade econômica. Assinale a alternativa que
apresenta uma doença cuja transmissão está
relacionada com a falta de saneamento básico:

QUESTÕES DE 21 A 40
26) O território de atuação do Agente Comunitário de
Saúde (ACS), a microárea, onde deverá ser feito o
cadastramento das famílias do seu território de
atuação, deve contar com no máximo:
A) 300 pessoas.
B) 500 pessoas.
C) 750 pessoas.
D) 1.500 pessoas.
27) As zoonoses são doenças típicas de animais que
podem ser transmitidas aos seres humanos e viceversa. Assinale a alternativa que apresenta a zoonose
que possui o cachorro como animal reservatório da
doença:
A) Febre amarela.
B) Hantavirose.
C) Filariose.
D) Leishmaniose.
28) A Ascaridíase e a Teníase possuem a seguinte
característica em comum:
A) São doenças sexualmente transmissíveis.
B) Podem ser prevenidas pela vacinação.
C) São parasitoses intestinais (verminoses).
D) São doenças crônicas não transmissíveis.
29) Os métodos de planejamento familiar são as
diversas formas utilizadas pelos casais para evitar
uma gravidez. É considerado um método
anticoncepcional de barreira:
A) Camisinha.
B) Vasectomia.
C) DIU.
D) Pílula.
30) São condições de risco que aumentam o risco das
pessoas adoecerem, EXCETO:
A) Uso adequado de medicamentos prescritos.

A) Sífilis.

B) Poluição do ar e da água.

B) Cólera.

C) Esgoto a céu aberto.

C) Difteria.

D) Falta de água tratada.

D) Tracoma.
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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31) Sobre a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) na promoção do uso correto de medicamentos,
NÃO apresenta uma orientação correta sobre o
assunto:

36) A Febre amarela urbana é transmitida pela picada
do mosquito Aedes aegypti. Este mesmo mosquito
também pode transmitir a seguinte doença:
A) Elefantíase.

A) Ao visitar as famílias de sua microárea, o ACS deve
sempre verificar o prazo de validade dos
medicamentos.
B) Nenhum medicamento deve ser utilizado sem
prescrição.
C) O consumo de chás medicinais deve ser feito com
cuidado, pois as plantas também podem causar
problemas ao usuário.

B) Zika vírus.

D) Os frascos vazios de medicamentos devem ser
reaproveitados para colocar outros líquidos.

B) Mononucleose.

32) A falta de acesso a alimentos com alto valor
nutritivo é uma causa comum de:
A) Anorexia.
B) Desnutrição.
C) Mastite.
D) Bulimia.
33) O enfoque educativo é um dos elementos
fundamentais na qualidade da atenção prestada em
saúde. A ação educativa é de responsabilidade:
A) apenas do Agente Comunitário de Saúde (ACS).
B) apenas do Enfermeiro.
C) somente do Médico e do Enfermeiro.
D) de todos os profissionais de saúde.
34) A Sifilis, A AIDS e a Gonorreia são doenças com a
seguinte característica em comum:
A) São sexualmente transmissíveis.
B) São zoonoses.
C) Não são transmissíveis.
D) São parasitoses intestinais.
35) Sobre a Dengue, é CORRETO afirmar que:

C) Tularemia.
D) Malária.
37) A seguinte doença ou condição está relacionada a
hábitos alimentares inadequados:
A) Asma.
C) Obesidade.
D) Rubéola.
38) Os pulmões são órgãos que compõem o sistema
respiratório, responsáveis pelas trocas gasosas entre
o ambiente e a corrente sanguínea. A seguinte
doença pode afetar os pulmões:
A) Tuberculose.
B) Sarampo.
C) Cancro mole.
D) Escabiose.
39) O Agente Comunitário de Saúde é um profissional
integrante da Equipe de Saúde da Família (ESF).
Também faz parte da ESF o seguinte profissional:
A) Nutricionista.
B) Fisioterapeuta.
C) Assistente social.
D) Técnico de Enfermagem.
40) A Estratégia Saúde da Família (ESF) está relacionada
ao seguinte nível de atenção a saúde:
A) Primária.
B) Secundária.
C) Terciária.
D) Quaternária.

A) É causada por um protozoário.
B) Pode ser transmitida de pessoa a pessoa.
C) Possui os macacos como vetores da doença.
D) É doença de notificação compulsória.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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