ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

(136 a 171) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Leia atentamente as instruções abaixo.
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.
Português
10

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Gerais
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
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.concursocaxias@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÕES DE 1 A 10

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 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
A Internet ainda não mudou o mapa-múndi
1

A temporada recente de reavaliação das virtudes da globalização ainda não chegou à Internet.

2

Nesse território, ainda predominam as visões mais ingênuas de um futuro promissor, de liberdade

3

universal e redução das barreiras estatais e nacionais.

4

Talvez um pouco mais de cautela, sem xenofobia, fosse mais que oportuno no mundo virtual.

5

Um bom ponto de partida é examinar os estudos disponíveis sobre a geografia da Internet. Foram

6
7
8

divulgados três relatórios sobre o mapa-múndi virtual.
Os relatórios não são fruto de pesquisas de campo, mas, sim, da combinação de uma série de fontes
oficiais.

9

Um dos aspectos mais importantes nessas informações é a importância que os divulgadores dos

10

relatórios dão à língua falada ou usada pelos frequentadores da Internet. E nada é mais sintomático da

11

existência de barreiras culturais e nacionais do que a própria língua. Ocorre que não são franceses ou

12

nacionalistas xenófobos que chamam nossa atenção para esse fato, e, sim, os analistas de mercado. Eles

13

dividem o mundo por língua falada e, em nenhum momento, pressupõem que a Internet universalizará o

14

inglês.

15
16
17
18

Ao contrário, nos mercados com maior potencial de expansão (Europa e Ásia), o uso do inglês é
notoriamente minoritário.
No Brasil, no entanto, os mais apressados acreditam que sem inglês não há como "entrar" no mundo
da Internet e, por extensão, na modernidade tecnológica.

19

Esses estudos, preparados por especialistas em marketing, indicam que o futuro desse mercado global

20

será mais promissor para as empresas com capacidade de gerar conteúdos fiéis às línguas e (por extensão)

21

às culturas locais.

FOLHA DE S. PAULO. ADAPTADO.
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01) "A Internet ainda não mudou o mapa-múndi",

porque
(A) a globalização está se distanciando da Internet.
(B) os

povos de língua inglesa são mais
conservadores.
(C) há dificuldade de estabelecer fronteiras
linguísticas entre as nações.
(D) existem indícios de que barreiras linguísticas
preservam a identidade cultural dos diversos
povos do mundo.
02) "Ao contrário, nos mercados com maior

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

04) A alternativa em que está correta a afirmação

que se faz sobre o termo é a
(A) “ainda” (L.1) indica tempo.
(B) “sem” (L.4) expressa o sentido de inclusão.
(C) “sobre” (L.6) expressa noção de lugar com

valor de “acima de”..
(D) “mais” (L.9) indica noção de quantidade.
05) Na oração “Foram divulgados três relatórios

sobre o mapa-múndi virtual.” (L.5/6), o sujeito
é

potencial de expansão (Europa e Ásia), o uso do
inglês é notoriamente minoritário." (L. 15/16).

(A) Indeterminado.

A alternativa em que o período está
devidamente reestruturado e mantendo o
sentido do contexto em que se encontra é a

(D) Simples e determinado.

(A) Na Europa e na Ásia, onde o uso do inglês é

notoriamente minoritário, há, ao contrário,
maior potencial de expansão.
(B) Nos mercados onde o uso do inglês é
notoriamente minoritário, ao contrário da
Europa e da Ásia, o potencial de expansão é
maior.
(C) Ao contrário, nos mercados europeus e
asiáticos com maior potencial de expansão, o
uso do inglês é notoriamente minoritário.
(D) Tanto na Europa quanto na Ásia, ao contrário
dos mercados com maior potencial de
expansão, o uso do inglês é notoriamente
minoritário.
03) No texto, tem função equivalente a "no

entanto" (L.17) o termo
(A) "e", em “...culturais e nacionais” (L.11).
(B) "e", em “...nossa atenção para esse fato, e, sim,

os analistas de mercado” (L.12).
(C) "e", em “...no mundo da Internet e, por
extensão, na modernidade tecnológica.”
(L.17/18).
(D) "e", “...línguas e (por extensão) às culturas
locais.” (L. 20/21).
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (136 a 171)

(B) Oculto.
(C) Simples e composto.

06) A alternativa em que o termo transcrito

constitui um caracterizador do substantivo é:
(A) “Nesse” (L.2)
(B) “universal” (L.3)
(C) “mais” (L.9)
(D) “notoriamente” (L.16)
07) A palavra “globalização” (L.1) tem como base

de formação inicial:
(A) Um verbo
(B) Um adjetivo
(C) Um substantivo
(D) Um advérbio
08) Identifique a proposição verdadeira.
(A) Na palavra “há”, em “...sem inglês não há como

"entrar...” (L.17), o encontro “ha” constitui
exemplo de dígrafo.
(B) A palavra “importância” (L.9) é acentuada pela
mesma razão da palavra “conteúdos” (L.20).
(C) Na palavra “mundo” (L.4), o encontro “nd”
constitui, quanto ao papel fonológico, um
encontro consonantal.
(D) Na palavra “há” (L.17), o “h” representa uma
consoante brasileira.
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09) Assinale

a alternativa que apresenta,
respectivamente, um ditongo decrescente, um
hiato e um dígrafo.

(A) “xenofobia”

(L.4),
“conteúdos”
(L.20),
“barreiras” (L.11)
(B) “geografia” (L.5), “Ásia” (L.15), “promissor”
(L.20)
(C) “notoriamente” (L.16), “conteúdos” (L.20),
“desse” (L.19)
(D) “dividem” (L.13), “xenofobia” (L.4), “empresas”
(L.20)
10) Possui predicado verbal a oração:

12) Não está incluída no campo de atuação do

Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de
ações de:
(A) Saúde do trabalhador.
(B) Vigilância sanitária.
(C) Defesa social.
(D) Assistência

terapêutica integral, inclusive

farmacêutica
13) O Controle Social é uma diretriz e princípio do

Sistema Único de Saúde (SUS). Um das
instâncias colegiadas responsável por exercer
este controle é o seguinte órgão:

(A) “Foram divulgados três relatórios sobre o

(A) Conferência de Saúde.

mapa-múndi virtual (L.5/6).
(B) “Os relatórios não são fruto de pesquisas de
campo,” (L.7).
(C) “Um dos aspectos mais importantes nessas
informações é a importância” (L.9).
(D) “nada é mais sintomático da existência de
barreiras culturais” (L.10/11).

(B) Fiocruz.

LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 11 A 15

(C) Ministério da Saúde.
(D) Comissão Intergestores Tripartite.
14) Uma das prioridades do Pacto pela Saúde

(2006) é fortalecer a capacidade de resposta do
sistema de saúde às doenças emergentes e
endemias. Não representa uma das doenças
objeto dessa prioridade:
(A) Dengue.
(B) Hanseníase.
(C) Tuberculose.
(D) Toxoplasmose.

11) Para o cumprimento da tarefa de promover e

15) O espaço geográfico contínuo constituído por

proteger a saúde, o Sistema Único de Saúde
(SUS) precisa se organizar conforme alguns
princípios. Atender a todos, sem distinções ou
restrições, oferecendo toda a atenção
necessária, sem qualquer custo, é o que
determina o princípio denominado de:

agrupamentos de Municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais,
econômicas e sociais e de redes de
comunicação e infraestrutura de transportes
compartilhados, com a finalidade de integrar a
organização, o planejamento e a execução de
ações e serviços de saúde é denominado de:

(A) Moralidade.
(B) Universalidade.

(A) Mapa da Saúde.

(C) Legalidade.

(B) Região de Saúde.

(D) Publicidade.

(C) Conferência de Saúde.
(D) Porta de entrada da Saúde.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (136 a 171)
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CONHECIMENTOS GERAIS DE CAIXAS
QUESTÕES DE 16 A 20

20) A história de Caxias começa no século XVII, com

16) O município de Caxias está localizado na:

(C) Invasão portuguesa

qual invasão no Maranhão?
(A) Invasão francesa
(B) Invasão espanhola
(D) Invasão inglesa

(A) Mesorregião Centro Maranhense
(B) Microrregião Chapadinha
(C) Mesorregião Leste Maranhense
(D) Microrregião Presidente Dutra
17) Qual capital brasileira mais próxima de Caxias?
(A) São Luiz
(B) Teresina
(C) Palmas
(D) Belém
18) O Poder Executivo e Legislativo municipal de

Caxias, são obrigados, por lei, a:
(A) Abordar temas socioeconômicos sobre o

município de Caxias e estado do Maranhão, nos
concursos públicos.
(B) Incluírem, em concursos públicos, em média
10% (dez por cento) dos quesitos, tendo como
objeto temas referentes ao município de
Caxias.
(C) Abordar temas econômicos sobre o município
de Caxias e estado do Maranhão, nos concursos
públicos.
(D) Incluírem, em concursos públicos, o mínimo de
10% (dez por cento) dos quesitos, tendo como
objeto temas referentes ao município de
Caxias.
19) Que líder militar, na história do município de

Caxias, recebeu o título de “Duque de Caxias”?
(A) Antônio Gonçalves Dias
(B) Raimundo Teixeira Mendes
(C) Luís Alves de Lima e Silva
(D) Coelho Neto

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (136 a 171)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Os métodos de Planejamento Familiar são as

formas utilizadas pelos casais para evitar ou
promover uma gravidez. É um método
hormonal de planejamento familiar:
(A) DIU.
(B) Laqueadura.
(C) Pílula.
(D) Diafragma.
22) As Doenças Crônicas Não Transmissíveis

representam
a
maior
carga
de
morbimortalidade no Brasil. Representa um
exemplo deste tipo de doença:
(A) Diabetes.
(B) Sífilis.
(C) Leishmaniose.
(D) Dengue.
23) A adoção de hábitos de vida saudáveis é uma

forma de prevenção da seguinte doença:
(A) Coqueluche.
(B) Teníase.
(C) Influenza.
(D) Hipertensão arterial.
24) A participação da comunidade é o princípio

que prevê a organização e a participação da
comunidade na gestão do SUS. Essa
participação ocorre de maneira oficial por meio
do seguinte órgão:
(A) Vigilância Sanitária.
(B) Conselho de Saúde.
(C) Equipe de Saúde da Família.
(D) Secretaria de Saúde.

QUESTÕES DE 21 A 40
25) A realização de atividades educativas faz parte

do processo de trabalho de todos os membros
da equipe de saúde. São habilidades que todo
trabalhador de saúde deve ter na realização
destas atividades, exceto:
(A) Ter tolerância aos princípios e às distintas

crenças e valores que não sejam os seus
próprios.
(B) Ser gentil, favorecendo o vínculo e uma relação
de confiança.
(C) Usar linguagem técnica.
(D) Sentir-se confortável para falar sobre o assunto
a ser debatido.
26) São ações de prevenção das doenças e

promoção à saúde que devem ser realizadas
pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS),
exceto:
(A) Desestímulo ao aleitamento materno.
(B) Busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas.
(C) Prevenção de acidentes na infância.
(D) Incentivo ao cumprimento do calendário

vacinal.
27) A ingestão de alimentos ou água contaminados

por fezes pode provocar a seguinte doença:
(A) Mononucleose.
(B) Coqueluche.
(C) Donovanose.
(D) Giardíase.
28) A Dengue é uma das doenças mais presentes

no noticiário devido ao grande número de
casos no Brasil. É uma característica dessa
doença:
(A) Ser altamente contagiosa.
(B) Ser transmissível através do contato entre as

pessoas.
(C) Apresentar grande letalidade.
(D) Registrar o maior número de casos no verão.
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (136 a 171)
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29) São doenças classificadas como parasitoses

intestinais (verminoses), exceto:
(A) Amebíase.
(B) Filaríase.
(C) Enterobíase.
(D) Ascaridíase.
30) As

Neoplasias, conhecidas popularmente
como câncer, são classificadas como doenças:

(A) Crônicas não-transmissíveis.
(B) Infecto-Contagiosas.
(C) Transmissíveis.
(D) Infecto-Parasitárias.
31) A Leishmaniose é uma doença classificada

como sendo uma zoonose. Também representa
uma doença que possui a mesma classificação:
(A) Hepatite B.
(B) Poliomielite.
(C) Doença de Chagas.
(D) Clamídia.
32) Em uma visita domiciliar, um morador relatou

ao Agente Comunitário de Saúde (ACS) o
aparecimento de manchas esbranquiçadas em
sua pele, com alterações de sensibilidade
(formigamentos, câimbras e dormência). Este
paciente deve ser encaminhado para a Unidade
Básica de Saúde devido à suspeita de:
(A) Toxoplasmose.
(B) Hanseníase.
(C) Filaríase.
(D) Mononucleose.
33) Na Unidade Básica de Saúde encontram-se

disponíveis vacinas para a prevenção das
seguintes doenças, exceto:
(A) Poliomielite.
(B) Tétano.
(C) Asma.
(D) Sarampo.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (136 a 171)
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34) Sobre o Acolhimento nos Serviços de Saúde,

não é correto afirmar que:
(A) Caracteriza-se como um modo de agir que dá

atenção a todos que procuram os serviços, não
só ouvindo suas necessidades, mas percebendo
aquilo que muitas vezes não é dito.
(B) É uma postura ética.
(C) O acolhimento não está restrito a um espaço ou
local.
(D) É necessário agendamento prévio e apenas um
profissional específico pode fazê-lo.
35) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um

personagem
muito
importante
na
implementação do Sistema Único de Saúde e no
Programa de Saúde da Família. Na sua área de
atuação, um ACS pode ser responsável por, no
máximo:
(A) 300 pessoas.
(B) 750 pessoas.
(C) 1000 pessoas.
(D) 1500 pessoas.
36) Não representa um obstáculo ou fator que

dificulta ou impede as pessoas de terem acesso
às unidades de saúde:
(A) Horários e dias de atendimento restritos ou em

desacordo com a disponibilidade da população.
(B) Preconceitos raciais, religiosos, culturais,
sociais, entre outros.
(C) Burocratização no atendimento.
(D) Condições adequadas para acesso das pessoas
com deficiência física.
37) São orientações corretas sobre o uso de

medicamentos pela população, exceto:
(A) Os medicamentos não são capazes, por si só, de

promover a saúde da comunidade.
(B) Os frascos vazios de medicamentos devem ser
reaproveitados para colocar outros líquidos.
(C) Todos os medicamentos podem causar reações
adversas.
(D) Alguns medicamentos exigem cuidados
especiais de armazenamento. Locais quentes e
úmidos não são adequados para a guarda de
medicamentos.
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38) O Sistema Único de Saúde (SUS) deve se

organizar de forma que garanta a oferta
necessária aos indivíduos e à coletividade,
independentemente
das
condições
econômicas, da idade, do local de moradia e
outros, com ações e serviços de promoção à
saúde, prevenção de doenças, tratamento e
reabilitação. É o que determina o seguinte
princípio:
(A) Eficiência.
(B) Resolubilidade.
(C) Moralidade.
(D) Integralidade.
39) Lavar as mãos, após o uso do sanitário e lavar

cuidadosamente os vegetais com água potável,
é uma medida de proteção da seguinte doença:
(A) Amebíase.
(B) Rubéola.
(C) Febre tifoide.
(D) Candidíase.
40) Não

representa uma medida eficaz na
prevenção da Dengue:

(A) Evitar o uso de pratos nos vasos de plantas.
(B) Não jogar lixo em terrenos baldios.
(C) Não compartilhar objetos de uso pessoal.
(D) Manter as caixas d’água, poços, latões e

tambores bem fechados.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (136 a 171)
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