Caderno de Provas
CPMG 81 - NM

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Edital Nº. 001/2019 – Prefeituras/Câmara
Municipais do Mato Grande Potiguar/RN

Data: ____/____/____

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva a data, a sua assinatura e o seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa; 10 (dez)
questões de Informática e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao
Fiscal.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:

 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.
 O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
 A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa
Informática
Conhecimentos Específicos
Total de questões

Número de questões
10 questões
10 questões
10 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
30 pontos
40 pontos
100 pontos

u

ASSINATURA DO CANDIDATO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
_________________________
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Desigualdade global
As últimas décadas de crescente integração de mercados globais têm sido justamente celebradas
pelo inequívoco progresso tecnológico e material que beneficiou quase toda a humanidade. Alguns, no
entanto, ficam para trás, e uns beneficiam-se mais que outros.
Dito de outra maneira, cresce a desigualdade social. E as consequências de tal fenômeno, por muito
tempo subestimadas, se fazem notar no cenário político de países ricos e emergentes.
Um contingente inédito de pessoas deixou a pobreza extrema, tecnicamente definida pela tarefa de
sobreviver com menos de US$ 1,90 (R$ 7) por dia. Segundo o Banco Mundial, superaram essa condição mais
de um bilhão de indivíduos ao longo de anos de bonança iniciados em 1990.
Para os 10% da população do planeta que permanecem na miséria, contudo, o horizonte é turvo.
Desde a crise econômica de 2009, a ascensão desacelera. Mais veloz é a concentração de dinheiro nas mãos
do 0,001% mais rico do planeta, cuja renda saltou 235% em 40 anos.
Nota-se, em particular no Ocidente, que entre centenas de milhões que abandonaram o fosso da
pirâmide e dezenas de milhares cuja fortuna se multiplicou, as classes médias perderam participação na
renda global.
O fenômeno não se deu de forma homogênea. Estudo de 2018 encabeçado pelo economista francês
Thomas Piketty mostra, entretanto, que nenhuma região o evitou.
Mesmo na China, regime socialista que nos anos 1970 introduziu o capitalismo de controle estatal, o
coeficiente Gini, medida da desigualdade em um país, saltou 0,15 ponto desde 1990 e chegou a 0,50 (sendo
0 a igualdade plena e 1 o extremo da concentração).
Na Europa, onde o Estado de bem-estar social está enraizado, a desigualdade é mais discreta do que
em economias emergentes como as de Brasil, Índia e Oriente Médio — ou do que nos Estados Unidos, onde
proteções sociais são tíbias. Ainda assim, ela se faz sentir.
Tal compressão da classe média abasteceu um sentimento antiglobalização naqueles que assistiram
a renda e emprego submergirem.
Ele se faz ouvir nas ruas e nas urnas com a emergência de um discurso populista que promete
soluções fáceis —e equivocadas.
Líderes que se utilizam dessa retórica espúria emergem em países distintos com loas à xenofobia, ao
protecionismo, ao nacionalismo, ao militarismo e, não raro, ao obscurantismo. Ameaçam, assim, conquistas
civilizatórias, em vez de enfrentar de fato as falhas da globalização.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 03 set. 2019. (texto adaptado)

01. O texto, de forma preponderante, tematiza
A) a globalização como fonte geradora de miséria.
B) as atitudes populistas e a globalização.
C) a globalização nos países desenvolvidos.
D) as imperfeições do processo de globalização.
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02. Considere o período:
Alguns, no entanto, ficam para trás, e uns beneficiam-se mais que outros.

O termo em destaque conecta
A) períodos, sinaliza para o leitor uma relação de conclusão e poderia ser substituído, sem prejuízo ao
sentido, por portanto.
B) períodos, sinaliza para o leitor uma relação de contraposição e poderia ser substituído, sem prejuízo
ao sentido, por porém.
C) orações, sinaliza para o leitor uma relação de contraposição e poderia ser substituído, sem prejuízo
ao sentido, por entretanto.
D) orações, sinaliza para o leitor uma relação de conclusão e poderia ser substituído, sem prejuízo ao
sentido, por então.

03. Considere o trecho:
Nota-se, em particular no Ocidente, que entre centenas de milhões que abandonaram o
fosso da pirâmide e dezenas de milhares cuja fortuna se multiplicou, as classes médias perderam
participação na renda global.

Sobre as palavras em destaque, é correto afirmar:
A) a primeira é conjunção; a segunda é pronome e refere-se a “centena de milhões”; e a terceira é
pronome e estabelece uma relação possessiva entre “fortuna” e “dezena de milhares”.
B) a primeira é pronome e refere-se a “ocidente”; a segunda é conjunção; e a terceira é pronome e
estabelece uma relação possessiva entre “fortuna” e “dezena de milhares”.
C) a primeira é pronome e refere-se a “ocidente”; a segunda é conjunção; e a terceira é pronome e
refere-se a “classes médias”.
D) a primeira é conjunção; a segunda é pronome e refere-se a “centena de milhões”; e a terceira é
pronome e refere-se a “fosso da pirâmide”.
.
04. Considere o período:
Segundo o Banco Mundial, superaram essa condição mais de um bilhão de indivíduos ao longo
de anos de bonança iniciados em 1990.
Nesse período, há marcas linguísticas que evidenciam a presença de
A) citação indireta, em que o autor transcreve literalmente o discurso da fonte citada.
B) citação direta, em que o autor parafraseia o discurso da fonte citada.
C) citação direta, em que o autor transcreve literalmente o discurso da fonte citada.
D) citação indireta, em que o autor parafraseia o discurso da fonte citada.
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05. A organização do texto converge, dominantemente, para
A) a caracterização detalhada de um objeto, marcada pela descrição simultânea de suas partes e
propriedades.
B) a contraposição a uma tese anterior, com a apresentação de uma nova tese a ser desenvolvida com
argumentos.
C) a narração de acontecimentos situados em um tempo pretérito e pautados em uma relação de
anterioridade e posterioridade.
D) a orientação de ações marcadas linguisticamente por verbos no modo imperativo e que devem ser
seguidas pelo leitor.

06. O texto apresenta traços dominantes que também são dominantes no gênero
A) notícia.
B) ata.
C) artigo de opinião.
D) conto.

07. Considere o período:
Desde a crise econômica de 2009, a ascensão desacelera.

A vírgula, nesse período, é justificada porque
A) demarca o deslocamento de uma expressão de valor adverbial.
B) demarca o deslocamento de uma expressão de valor adjetivo.
C) separa trechos com mesma função sintática.
D) separa orações em relação de coordenação.

08. Considere o parágrafo:
Dito de outra maneira, cresce a desigualdade social. E as consequências de tal
fenômeno, por muito tempo subestimadas, se fazem notar no cenário político de países
ricos e emergentes.
A flexão do verbo em destaque é justificada pela concordância com
A) “a desigualdade social”.
B) “países ricos e emergentes”.
C) “as consequências”.
D) “tal fenômeno”.
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09. Considere o trecho:
Líderes que se utilizam dessa retórica espúria emergem em países distintos [...]

Há, nesse trecho,
A) duas orações: uma principal e outra subordinada com valor substantivo.
B) uma oração adjetiva explicativa.
C) uma oração substantiva subjetiva.
D) duas orações: uma principal e outra subordinada com valor de adjetivo.
10. A expressão “loas à xenofobia”, no contexto linguístico em que ocorre, apresenta sentido equivalente a
A) apologia a comportamentos que revelam aversão ao que é estrangeiro.
B) indiferença a comportamentos que revelam aversão ao que é estrangeiro.
C) louvor a atitudes que enaltecem coisas e pessoas estrangeiras.
D) negação de atitudes que revelam ódio a coisas e pessoas estrangeiras.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO
11. O Paper é um novo tipo de documento o qual permite que equipes criem em conjunto, em um único lugar.
Por meio dele, é possível trabalhar com todos os tipos de conteúdo, desde vídeos do YouTube a códigos
e painéis do Pinterest. O Paper está disponível no
A) Dropbox.
B) Google Drive.
C) Onedrive.
D) Small Drive.
12. Nos editores de texto, existem algumas configurações que auxiliam em layouts avançados. Uma delas é
realizada por meio do botão que transforma os caracteres ocultos, como espaços, marcadores de
parágrafo ou somente marcas de tabulação. O botão com essa funcionalidade que aparece em várias
versões do Microsoft Word é o
A)

B)

C)

D)

13. Alguns sítios na internet solicitam o cadastro de login e senha para liberar o acesso a determinados
conteúdos, até os gratuitos. No Mozilla Firefox, é possível gravar tais informações para preenchimento
automático nas próximas visitas a um site. O recurso para visualizar as informações de conta de acesso
armazenadas é chamado de
A) Contas e senhas.
B) Gerenciador de senhas.
C) Keepass.
D) Segurança do usuário.
14. Durante expediente na prefeitura, é preciso ter agilidade para abrir os programas (aplicativos) mais
usados. Uma das formas mais práticas de acessá-los no Windows 10 é por meio da customização da
barra de tarefas, fixando tais aplicativos. Para tanto, é necessário adotar os seguintes passos:
A) clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre ele, caso o aplicativo estiver aberto na Área
de Trabalho. Desse modo, o aplicativo ficará fixo.
B) clicar com o botão direito do mouse sobre o botão da barra de tarefas do aplicativo e selecionar Fixar
na barra de tarefas, caso o aplicativo estiver aberto na Área de Trabalho. Desse modo, o aplicativo
ficará fixo.
C) clicar com o botão direito do mouse na Barra de tarefas e selecionar a opção Mostrar barra de
tarefas. Desse modo, o aplicativo ficará fixo.
D) clicar com o botão direito do mouse, no atalho do aplicativo na Área de Trabalho, escolher a opção
Enviar para e, depois, clicar em Barra de tarefas para efetuar a configuração. Desse modo, o
aplicativo ficará fixo.
6

Concurso Público – Prefeituras Municipais do Mato Grande Potiguar/RN – Nível Médio

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURAS MUNICIPAIS DO MATO GRANDE POTIGUAR/RN
EDITAL Nº. 001/2019
15. Considere o trecho abaixo.
“Solução de segurança baseada em hardware ou software (mais comum) que, a partir de um conjunto de
regras ou instruções, analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de transmissão ou
recepção de dados podem ser executadas”.
Essa descrição refere-se a um
A) Antivírus.
B) Detector de intrusão.
C) Firewall.
D) Windows Defender.

16. O navegador, que foi lançado, inicialmente, para o Windows 10 e Xbox One e como sucessor do Internet
Explorer, é o
A) Mozilla Firefox.
B) Microsoft Opera.
C) Google Chrome.
D) Microsoft Edge.

17. Percebeu-se que a pasta Documentos disponível no Windows 10 aumentou a quantidade de espaço
utilizado no disco rígido, mas não é possível conseguir ver quais arquivos estão com um tamanho maior
que o comum. Uma das formas de verificação é selecionar Mostrar arquivos, pastas e unidades
ocultos. Já com o Explorador de Arquivos abertos, o caminho completo para chegar à opção almejada é
A) Exibir > Opções > Alterar opções de pasta e pesquisa > Modo de Exibição > Configurações avançadas
> Pasta e arquivos ocultos.
B) Exibir > Propriedades > Pasta e Pesquisa > Modo de Exibição > Configurações avançadas > Mostrar
arquivos ocultos.
C) Início > Opções > Propriedades > Exibir > Configurações avançadas > Pasta e arquivos ocultos.
D) Início > Propriedades > Modo de Exibição > Configurações avançadas > Mostrar arquivos ocultos.

18. Considere o trecho a seguir.
“Combina as células selecionadas em uma única célula ou divide células que foram unificadas em uma
única”.
Essa descrição referente ao LibreOffice Calc versão 6.1 corresponde à funcionalidade de
A) alterar células.
B) mesclar células.
C) alterar tema da planilha.
D) unir células.
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19. O LibreOffice Impress 6.1 é um programa para criação de apresentações em slides. Um bom operador
deve conhecer atalhos para agilizar a criação de tais apresentações. No referido programa, o atalho para
criação de um novo slide é
A) Ctrl + D.
B) Ctrl + M.
C) Ctrl + N.
D) Ctrl + P.

20. Para que o usuário do Windows trabalhe de maneira eficiente com e-mail, calendário, contatos, tarefas,
a Microsoft utiliza um programa denominado
A) E-mail cliente.
B) MUA.
C) Outlook.
D) Thunderbird.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
NÍVEL MÉDIO
21. As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições
legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. É considerada uma atribuição
específica do agente comunitário de saúde segundo a Política Nacional de Atenção Básica:
A) acompanhar, por meio de visita ambulatorial, na unidade básica, todas as famílias e indivíduos sob
sua responsabilidade.
B) desenvolver atividades coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue,
malária, leishmaniose, entre outras.
C) cadastrar todas as pessoas que frequentam a unidade básica e manter os cadastros atualizados.
D) realizar a consulta do agente comunitário de saúde e prescrever tratamentos, quando necessário.
22. A portaria Nº 648, de 28 de março de 2006 foi a portaria que inicialmente aprovou a Política Nacional de
Atenção Básica, posteriormente sendo atualizada pela portaria Nº 2.488/11, ambas estabelecendo a
revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família
(ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Assim, é um item necessário à
estratégia Saúde da família que:
A) cada agente comunitário de saúde deve possuir em seu cadastro, no máximo, 750 pessoas de sua
microárea.
B) uma equipe de saúde da família deve conter, no máximo, 10 agentes comunitários de saúde, não
ultrapassando o limite de 700 pessoas por agente comunitário.
C) o limite máximo de 3.000 pessoas pode ser ultrapassado por equipe de saúde da família, em casos
especiais.
D) o número de agentes comunitários de saúde deve ser suficiente para cobrir 80% da população
cadastrada.

23. Faz parte das atribuições do Agente Comunitário de Saúde a visita domiciliar das pessoas cadastradas
em sua microárea. O ACS deve identificar as pessoas que não têm Registro Civil de Nascimento. Sobre
esse documento, é correto afirmar:
A) apesar de ser possível fazer matrícula na escola, sem o registro civil, não é permitido ter
aposentadoria ou licença-maternidade.
B) os povos indígenas são obrigados a possuírem o registro civil de nascimento.
C) sem o registro civil de nascimento, uma pessoa, para todos os efeitos legais, não possui nome,
sobrenome, nacionalidade, ou seja, não existe para o estado.
D) É possível a puérpera receber licença-maternidade mesmo sem a certidão nascimento do filho.
24. O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária no trabalho do Agente Comunitário
de Saúde. Ele vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de
prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde. Entre as ações de prevenção das doenças e
promoção à saúde, está
A) o tratamento de acidentes na infância.
B) a aplicação de multas ao não cumprimento do calendário vacinal.
C) o incentivo ao aleitamento materno.
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D) a busca de forma passiva dos faltosos às vacinas e consultas.
25. Diante da mudança do perfil epidemiológico no Brasil, houve um aumento das doenças crônicas. É importante que
o Agente Comunitário de Saúde identifique com a equipe de saúde quais são as doenças crônicas mais frequentes
no seu território de atuação buscando oferecer estratégias para abordagem delas. Dentre essas doenças está a
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Assim, para dos cuidados com a pessoa vivendo com Hipertensão Arterial
Sistêmica ou com potencial para o seu desenvolvimento, pode caracterizar-se como uma das possibilidades de
atuação do Agente Comunitário de Saúde:

A) realizar busca, de forma passiva, dos faltosos.
B) orientar o aumento do consumo de bebidas alcoólicas ou seu abandono.
C) orientar para ter o cuidado corporal redobrado, especialmente com os pés – examinar os pés
diariamente – e, constatando qualquer alteração, comunicar a equipe de saúde.
D) identificar os hipertensos de sua área de atuação e preencher a ficha b-ha do siab (Sistema de
Informação de Atenção Básica)
26. A Constituição Brasileira de 1988 preocupou-se com a cidadania do povo brasileiro e se refere,
diretamente, aos direitos sociais, como o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer e à
aprendizagem. Corresponde a uma diretriz da Constituição Federal de 1988 em seu Art. 198:
A) descentralização, pluridirecional em cada esfera de governo.
B) atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais básicos.
C) participação da comunidade.
D) acesso a bens e consumo.
27. Em dezembro de 1990, o artigo 198 da Constituição Federal foi regulamentado pela Lei nº 8.080, que é
conhecida como Lei Orgânica de Saúde ou Lei do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa lei estabelece
como deve funcionar o sistema de saúde em todo o território nacional e define quem é o gestor em cada
esfera de governo. Considerando os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar
que
A) a hierarquização determina que o sistema de saúde se organize tendo uma única direção, com um
único gestor em cada esfera de governo
B) a descentralização determina que o SUS deve disponibilizar serviços que promovam a justiça social,
que canalizem maior atenção aos que mais necessitam, diferenciando as necessidades de cada um.
C) a integralidade significa que o SUS deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo
toda a atenção necessária, sem qualquer custo.
D) a regionalização objetiva garantir o direito à saúde da população, reduzindo desigualdades sociais e
territoriais.
28. A equipe de atenção básica no pré-natal é de fundamental importância. Os profissionais devem realizar
ações de atenção integral e de promoção da saúde, prevenção de agravos e escuta qualificada das
necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado. Diante da
atenção pré-natal de baixo risco, é uma atribuição do agente comunitário de saúde:
A) conferir o cadastramento das gestantes no Sistema de Informações Hospitalares, assim como as
informações preenchidas no cartão da gestante.
B) identificar situações de risco e vulnerabilidade e encaminhar a gestante para consulta de enfermagem
ou médica, quando necessário.
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C) orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas que devem ser realizadas a cada dois
meses do início ao final da gestação.
D) verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados no cartão da gestante.
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. Sendo assim, é correto afirmar que
A) o papel do Agente Comunitário de Saúde é identificar às várias manifestações de violência familiar e
fazer a denúncia imediatamente na delegacia da mulher, sem necessidade de discussão prévia com
sua equipe.
B) as violências física, sexual, psicológica e econômica ou patrimonial são formas de violência familiar.
C) a Lei Federal nº 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha, possibilita que agressores
permaneçam ao lado da mulher quando ameaçarem sua integridade física e prevê ainda medidas de
aconselhamento com terapia de casal.
D) o aparecimento de sinais e sintomas na mulher, em uma consulta habitual na atenção básica, de
doença sexualmente transmissível é considerado um indicativo forte de violência em mulheres.

30. O agente comunitário de saúde (ACS) e o agente de controle de endemias têm um papel importante no
desenvolvimento das ações de vigilância em saúde. Dessa forma, o ACS pode atuar no controle de
vetores a agravos relacionados a arboviroses, doenças parasitárias e infectocontagiosas, de forma a
A) orientar a comunidade quanto ao não uso de medidas de proteção individual, familiar e da
comunidade para a prevenção das doenças.
B) incentivar e mobilizar a comunidade para o não desenvolvimento ações simples de manejo ambiental
para controle de vetores.
C) desenvolver, com relação à doença tracoma, medidas simples de cuidado ambiental para o controle
de caramujos.
D) planejar e programar as ações de controle das doenças em conjunto com o agente comunitário de
endemias e a equipe de atenção primária/saúde da família.
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