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Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Agente Comunitário de Saúde
Língua Portuguesa

5 questões

1. Analise as afirmativas abaixo.
1. No início do texto, em “Será que esses componentes climáticos têm poder no seu humor?”,
o trecho sublinhado refere-se aos substantivos “Chuva, calor, frio”.
2. No quarto parágrafo, em “as mães preferem
mais o verão do que os filhos”, há uma relação
de comparação.
3. No quarto parágrafo, em “Apenas 15% dos
adolescentes estão nesta categoria, enquanto
30% das mães são amantes do verão”, a conjunção sublinhada pode ser substituída por “ao
passo que”, sem mudança de sentido na frase.
4. No segundo parágrafo, em “A pesquisa americana levou em consideração um grupo de
adolescentes e suas mães”, o elemento sublinhado pode ser substituído adequadamente
por “as mães delas”.
5. No quinto parágrafo, em “27% dos adolescentes estudados odeiam o verão”, a forma verbal
sublinhada pode ser substituída por “odeia”,
sem ferir nenhuma regra de concordância
verbal.

O clima afeta seu humor?
Chuva, calor, frio. Será que esses componentes climáticos
têm poder no seu humor?
Uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia
tenta responder essa dúvida. A pesquisa americana
levou em consideração um grupo de adolescentes
e suas mães. Os pesquisadores descobriram quatro
tipos de pessoas quando o assunto é humor e clima:
 Os não afetados. Praticamente metade
dos voluntários está nesse grupo. Essas pessoas não são influenciadas por mudanças
climáticas.
 Aqueles que amam o verão. Nesse grupo, as
pessoas são mais felizes quando chove menos
e faz calor (lembrando que, em geral, o verão
brasileiro é quente e chuvoso; mas a pesquisa
leva em consideração o verão americano). No
entanto, as mães preferem mais o verão do
que os filhos. Apenas 15% dos adolescentes
estão nesta categoria, enquanto 30% das
mães são amantes do verão.
 Aqueles que odeiam o verão. Este é o grupo
de pessoas das quais você menos ouve falar.
Esse tipo de gente não gosta de calor e prefere quando chove ou faz frio. 27% dos adolescentes estudados odeiam o verão e apenas
12% das mães se encaixam nessa categoria.
 Aqueles que odeiam a chuva. O humor
deste grupo não se afeta com frio, calor ou
quando está nublado; eles simplesmente
odeiam a chuva. Eles são minoria, 8% dos
adolescentes e 12% das mães estão nessa
categoria.

(20 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

E você? É de qual tipo?
Disponível em: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/01/19/906254/clima-afeta-seu-humor.pdf [Adaptado]
Acesso: 15/fev/2014.
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2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto.
a. ( ) O texto apresenta uma suposição sobre as
diferentes mudanças de humor pelas quais
uma mesma pessoa passa no decorrer do ano.
b. ( X ) O texto aborda a relação entre humor e clima,
baseando-se em dados de pesquisa para fundamentar as afirmações.
c. ( ) Os brasileiros são o povo mais feliz e expansivo, pois todos amam o verão, fato que os
torna mais sensíveis ao tempo ensolarado.
d. ( ) As pesquisas feitas nos Estados Unidos refletem a realidade brasileira, pois há uma semelhança na forma como as pessoas em geral
reagem a tempos chuvosos e frios.
e. ( ) Os quatro tipos de pessoas identificadas na
pesquisa relacionam-se às quatro estações,
respectivamente, e às variações climáticas
bem delimitadas entre elas.

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
( ) O título e o parágrafo de fechamento, entre
outros elementos, mostram que o texto tem
característica interativa.
( ) A maioria dos voluntários da pesquisa americana não é afetada por mudanças do clima.
( ) Entre os que amam o verão, os adolescentes
apresentam-se em número maior que as
mães.
( ) Entre os que odeiam o verão, as mães
apresentam-se em número maior que os
adolescentes.
( ) Dos quatro grupos de pessoas, o menos representativo em termos numéricos é o dos que
odeiam a chuva.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–F–F–V
V–F–V–F–F
V–F–F–V–V
F–V–V–F–F
F–F–V–F–V
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4. Analise o trecho abaixo:
“Os pesquisadores descobriram quatro tipos de
pessoas quando o assunto é humor e clima.”
Relacione as colunas abaixo, indicando a análise correta dos termos destacados do período acima.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

pesquisadores
descobriram
quatro tipos de pessoas
é
de

Coluna 2
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

verbo de ligação
verbo transitivo direto
preposição
substantivo masculino plural
complemento verbal

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2–4–3–2–1
2–4–5–3–1
3–4–1–2–5
4–2–5–1–3
5–2–4–1–3

Estado de Santa Catarina

5. Analise o trecho abaixo:
“Praticamente metade dos voluntários está nesse
grupo. Essas pessoas não são influenciadas por
mudanças climáticas.”

7. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) no que diz respeito à avaliação das áreas
de risco ambiental.
(

Assinale a alternativa que apresenta a reescrita correta, em um único período, dos dois períodos acima,
sem prejuízo de sentido.
a. ( ) Metade dos voluntários estão nesse grupo de
pessoas e praticamente as mudanças climáticas não influencia elas.
b. ( ) Mudanças climáticas praticamente não
influencia metade dos voluntários daquele
grupo de pessoas.
c. ( ) A metade das pessoas desse grupo são voluntários praticamente, não influenciado por
mudanças climáticas.
d. ( ) Como metade dos voluntários está nesse
grupo, praticamente não são influenciados
por mudanças climáticas.
e. ( X ) Praticamente metade dos voluntários, pessoas
que não são influenciadas por mudanças
climáticas, está nesse grupo.

Conhecimentos Específicos

15 questões

(

(

(

) A negligência das normas de segurança e
higiene, devido à falta de conhecimento e a
baixa instrução da população, eleva o risco de
dano ambiental.
) Áreas com risco de desmoronamento ou deslizamento de terra e áreas contaminadas por
resíduos tóxicos devem ser levadas em consideração no momento da avaliação.
) Devem ser propostas medidas de gerenciamento, tanto preventivas quanto ações emergenciais em um eventual acidente, em prol de
se diminuir o risco e minimizar as consequências adversas.
) Condições ergométricas não são consideradas
na avaliação de risco do ambiente de trabalho.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V
V–V–V–F
V–F–V–F
V–F–F–F
F–V–V–V

6. O Programa de Saúde da Família (PSF) possui estratégias para contribuir na construção e manutenção de
um modelo de atenção integral à saúde das famílias.

8. A visita domiciliar é um importante instrumento de
compreensão da realidade social.

Assinale a alternativa incorreta em relação ao exposto.

Assinale a alternativa incorreta, em relação ao assunto.

a. ( X ) O Programa de Saúde da Família elege o hospital como seu núcleo básico de abordagem
no atendimento à saúde.
b. ( ) Proporciona o estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de ações
intersetoriais.
c. ( ) Atua na intervenção sobre os fatores de risco
aos quais a população está exposta.
d. ( ) Procura reorganizar o processo de trabalho
em saúde mediante ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.
e. ( ) Humaniza as práticas de saúde através do
estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de saúde e a população.

a. ( X ) Evita que a equipe de saúde fique mais próxima da comunidade.
b. ( ) A visita domiciliária diminui os índices de contaminação existente no ambiente hospitalar.
c. ( ) As visitas domiciliárias surgem como alternativa de diminuir gastos orçamentais com
internações hospitalares.
d. ( ) Evita que o idoso fique nas filas dos hospitais
públicos para que tenha acesso a um serviço
saúde de qualidade.
e. ( ) Permite que a equipe de saúde tome conhecimento das condições reais de vida da população assistida como alimentação, moradia,
saneamento e possa intervir junto à comunidade e propor soluções coletivas às secretarias municipais de saúde.
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9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) com relação à investigação
epidemiológica.

11. De acordo com as noções de saneamento básico
e meio ambiente, assinale a alternativa incorreta.
a. (

( ) É um importante instrumento para o planejamento, organização e operacionalização dos
serviços de saúde.
( ) Seu propósito é fornecer orientação técnica
permanente para os profissionais de saúde
que têm a responsabilidade de decidir sobre
a execução de ações de controle de doenças e
agravos.
( ) Dados demográficos, ambientais e socioeconômicos não fazem parte do sistema de vigilância epidemiológica.
( ) Os dados de morbidade estão entre os mais
utilizados em vigilância epidemiológica, por
permitirem a detecção imediata ou precoce
de problemas sanitários.

b.

c.

d.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–V
V–V–V–F
V–V–F–V
F–V–V–V
F–V–F–V

10. A doença de Chagas é uma das consequências da
infecção humana pelo protozoário Trypanosoma cruzi.
Como ocorre a transmissão deste protozoário para o
homem?
a. ( ) Ocorre por meio de um hospedeiro – os
homens, que apenas transmitem o parasita se
estiverem infectados.
b. ( ) Ocorre através do Anopheles, mosquito parecido com o pernilongo, que pica as pessoas,
principalmente ao entardecer e à noite.
c. ( ) Ocorre por meio de um besouro, que carrega
no aparelho digestivo o parasita que é inoculado no homem ao ser picado.
d. ( ) A transmissão não ocorre por transfusão de
sangue contaminado e nem durante a gravidez, de mãe para filho.
e. ( X ) Ocorre por meio de um vetor – os triatomas,
conhecidos como barbeiros, que apenas
transmitem o parasita se estiverem infectados.
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e.

) Entre os procedimentos do saneamento
básico, podemos citar: tratamento de água,
canalização e tratamento de esgotos, limpeza urbana, coleta e tratamento de resíduos
orgânicos e materiais e o controle de pragas e
qualquer tipo de agente patogênico, visando
a saúde das comunidades.
( ) Conjunto de medidas que visa preservar ou
modificar as condições do meio com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde,
melhorar a qualidade de vida da população e
a produtividade do indivíduo.
( X ) As ações de saneamento caracterizam-se por
necessidade de um baixo investimento financeiro em obras e infraestrutura social.
( ) O plano de saneamento básico é um instrumento indispensável da política pública de
saneamento e obrigatório para a regulamentação da contratação e ou concessão desses
serviços.
( ) No PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento) as obras de saneamento básico
representam as principais atividades que
compõem o programa e, estão voltadas às
obras de infraestrutura social, obras de habitação e transporte.

12. Qual vacina protege a criança da difteria, tétano
e coqueluche, tendo sua primeira dose aplicada aos
2 meses de vida?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

DTP
VOP
BCG
VORH
Vacina pneumocócica
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13. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) a
adolescência é a fase onde há o amadurecimento
físico em razão da ação dos hormônios sexuais.

15. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à assistência ao portador
de transtorno mental e às unidades da rede de atenção à saúde mental.

A adolescência abrange qual fase da vida?
(
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

9 aos 19 anos de idade
10 aos 16 anos de idade
10 aos 18 anos de idade
10 aos 19 anos de idade
12 aos 18 anos de idade

(

14. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) no que diz respeito à saúde do homem.
( ) Muitos agravos poderiam ser evitados caso
os homens realizassem, com regularidade, as
medidas de prevenção primária. A resistência
masculina aumenta não somente o sofrimento físico e emocional do paciente e de
sua família, na luta pela conservação da saúde
e da qualidade de vida dessas pessoas, mas
também a sobrecarga financeira da sociedade.
( ) Em relações às ações para prevenção do câncer de próstata, compete ao técnico de enfermagem coletar sangue para análise de PSA e
orientar quanto à importância do toque retal.
( ) O câncer da próstata é uma neoplasia que
geralmente apresenta evolução muito lenta,
de modo que a mortalidade poderá ser evitada quando o processo é diagnosticado e
tratado precocemente.
( ) É função da equipe de enfermagem orientar, preparar, posicionar o paciente na
sala de biopsia, bem como coletar fragmentos de tecido da próstata para análise
histopatológica.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

(

(

) A expansão do cadastramento de novos
hospitais psiquiátricos para prestação de
assistência à rede de saúde mental deriva da
importância dessas unidades para a reintegração social do paciente.
) O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas (CAPS AD III) é um serviço específico
para o cuidado, de atenção integral e continuada às pessoas com necessidades em decorrência do uso de álcool, crack e outras drogas,
que fornece atenção continuada durante as
24 horas do dia e em todos os dias da semana.
Os CAPS também atendem aos usuários em
seus momentos de crise, podendo oferecer
acolhimento noturno por um período curto
de dias.
) É função do Centro de Apoio Psicossocial
(CAPS) acolher e atender as pessoas com
transtornos mentais leves e instáveis, procurando preservar os laços sociais do usuário por
meio de afastamento recorrente.
) O CAPS tem o papel de acolher as demandas
de uma determinada localidade por meio de
uma intervenção multidisciplinar e interdisciplinar e promover a reinserção social do indivíduo por meio do acesso ao trabalho, lazer,
exercício dos direitos civis e fortalecimento
dos laços familiares e comunitários.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V
V–V–F–F
F–V–F–V
F–F–V–V
F–F–F–V

V–V–V–V
V–V–V–F
V–V–F–F
V–F–V–F
F–F–F–V
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16. No que se refere à Violência Familiar, assinale a
alternativa incorreta.
a. ( ) A mulher poderá também ficar seis meses
afastada do trabalho sem perder o emprego
se for constatada a necessidade da manutenção de sua integridade física ou psicológica.
b. ( ) A Lei Maria da Penha triplicou a pena para
agressões domésticas contra mulheres e
aumentou os mecanismos de proteção das
vítimas e aumentou de um para três anos o
tempo máximo de prisão.
c. ( ) O Brasil passa a ser o 18º País da América
Latina a contar com uma lei específica para os
casos de violência doméstica e familiar contra
a mulher.
d. ( X ) Segundo a Portaria no 104, de 25 de janeiro de
2011, a violência doméstica e sexual não fazem
parte da lista de notificação compulsória (LNC).
e. ( ) Pode ser dividida em violência física, quando
envolve agressão direta, ou destruição de
objetos e pertences do agredido; violência
psicológica, quando envolve agressão verbal,
ameaças, gestos e posturas agressivas, juridicamente produzindo danos morais, além de
violência sexual, abandono e etc.

17. As doenças transmitidas por vetores constituem
importante causa de morbidade e mortalidade no
Brasil e no mundo, sendo um dos principais problemas de saúde pública.
Qual doença listada abaixo não é transmitida por
vetores?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Dengue
Sarampo
Leishmaniose
Febre amarela
Malária

Página 8

18. O câncer de mama é o mais comum entre as
mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a
cada ano.
Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.
1. Além da mamografia, ressonância magnética,
ecografia e outros exames de imagem que
podem ser feitos para identificar uma alteração
suspeita de câncer de mama, é necessário fazer
uma biópsia do tecido coletado da mama.
2. Mulheres que amamentam os seus filhos por,
pelo menos, seis meses, têm 5% menos chances de desenvolver câncer de mama.
3. O uso de sutiã apertado por um período prolongado aumenta a probabilidade de desenvolver câncer de mama.
4. Vermelhidão na pele, alterações no formato
dos mamilos e das mamas, nódulos na axila,
secreção escura saindo pelo mamilo são sintomas do câncer de mama.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )	É correta apenas a afirmativa 1.
( )	É correta apenas a afirmativa 4.
( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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19. A expectativa de vida da população vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. A assistência ao público idoso compreende uma ação multidisciplinar fornecida através de um esforço de cooperação.

20. São objetivos específicos da Rede de Cuidados à
Pessoa com Deficiência, segundo a Portaria no 793, de
24 de abril de 2012 do SUS:
1. Desenvolver ações de prevenção e de identificação precoce de deficiências na fase pré, peri
e pós-natal, infância, adolescência e vida adulta.
2. Ampliar a oferta de Órtese, Prótese e Meios
Auxiliares de Locomoção (OPM).
3. Promover a reabilitação e a reinserção das
pessoas com deficiência, por meio do acesso
ao trabalho, à renda e à moradia solidária, em
articulação com os órgãos de assistência social.
4. Produzir e ofertar informações sobre direitos
das pessoas, medidas de prevenção e cuidado
e os serviços disponíveis na rede, por meio de
cadernos, cartilhas e manuais.

Em relação à assistência de enfermagem à pessoa
idosa, assinale a afirmativa correta.
a. ( ) Quanto à capacidade funcional dos idosos,
esta é verificada através do funcionamento
dos órgãos e sistemas.
b. ( ) É vedado ao idoso mentalmente sadio optar
pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
c. ( ) O calendário de vacinação do idoso recomenda que a vacina contra a gripe (Influenza)
seja aplicada 1 vez a cada 2 anos.
d. ( ) As quedas representam um sério problema
para as pessoas idosas, porém não estão
associadas a índices de morbimortalidade,
redução da capacidade funcional e institucionalização precoce.
e. ( X ) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto
de notificação compulsória pelos serviços
de saúde públicos e privados à autoridade
sanitária e, obrigatoriamente, aos órgãos de
proteção ao idoso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )	É correta apenas a afirmativa 3.
( )	É correta apenas a afirmativa 4.
( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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