PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERESINA-PI
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO – COPESE
CONCURSO PÚBLICO

CARGO

EDITAL Nº 01/2009
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

PROVA ESCRITA OBJETIVA
DATA: 25/10/2009
HORÁRIO: 09 às 12 horas
DURAÇÃO: 03 (três) horas
NÚMERO DE QUESTÕES: 50

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES
# Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5
(cinco) alternativas cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.

# As questões estão assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10
MATEMÁTICA: 11 a 20
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 21 a 30
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 31 a 50
# Nenhum candidato poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do
início da prova, ressalvados os casos de emergência médica

# Só poderá ser utilizado como borrão o próprio CADERNO DE QUESTÕES.
# Não será permitido ao candidato o uso de máquina calculadora (inclusive em relógios) ou similar, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, gravador, máquina fotográfica, telefone celular, BIP, walkman ou qualquer
outro receptor de mensagem.

# Não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, bem como uso de
óculos escuros, chapéu, boné, gorro ou porte de armas no recinto da prova. O descumprimento da
presente instrução implicará TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do
candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso.

# As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta
esferográfica, TINTA PRETA ou AZUL ESCURO.

# Marque apenas uma alternativa para cada questão.
# Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o CARTÃO-RESPOSTA devidamente ASSINADO e o
CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará a eliminação do candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA

01. “Os senadores já aprovaram, em votação simbólica, uma ___________ de iniciativa do senador
Tasso Jereissati (PSDB-CE), que determina a realização de nova eleição direta no caso de
__________ de _____________ de prefeitos e governadores.” (Jornal O Globo online. Acesso em:
15 set. 2009).
A opção que melhor completa as lacunas da frase acima é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ementa – cassação – mandado.
emenda – caçação – mandato.
ementa – caçassão – mandato.
emenda – cassação – mandato.
emenda – caçassão – mandado.

02. “A Prefeitura Municipal de Piripiri-PI (www.piripiri.pi.gov.br) torna público a prorrogação das inscrições
ao Concurso Público de Provas e Títulos (cargos de Nível Superior), e de Provas (cargos de Nível
Técnico e Médio).” (Jornal Meio Norte online. Acesso em: 15 set. 2009)
O trecho acima contém um erro de concordância nominal, segundo a norma culta da língua
portuguesa. Marque a opção que contém a correção a ser efetuada, sem que haja mudança de
sentido na notícia:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Prova” ao invés de “Provas” (linha 02).
“pública” ao invés de “público” (linha 01).
“cargo” ao invés de “cargos” (linha 03).
“Níveis” ao invés de “Nível” (linha 03).
“inscrição” ao invés de “inscrições” (linha 02).

Leia o trecho abaixo, publicado no Estadão e postado no Jornal Meio Norte Online, e responda as
questões de 03 a 05.
“Duas pesquisas mostram que uma única dose de vacina será capaz de imunizar contra a gripe suína.
Até agora, especialistas apontavam a necessidade de uma dose de reforço, semanas depois da primeira
injeção, para garantir a eficácia. Os estudos, recebidos com entusiasmo, mostram que será possível
dobrar a disponibilidade do produto e mais pessoas deverão receber a imunização.”

03. Segundo o texto, qual é a vantagem do uso de uma única dose de vacina contra a gripe suína?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Permitir que um maior número de pessoas receba a vacina.
Garantir que a vacina seja eficaz contra o vírus da gripe.
Economizar vacina para uma possível nova epidemia da gripe.
Evitar tumulto nos hospitais, onde os pacientes esperam a segunda dose.
Combater melhor o vírus, já que duas doses são menos eficazes que uma.
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04. A palavra “imunizar” (linha 01) pode ser substituída, sem alterar o sentido da frase, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

empreender.
proteger.
erradicar.
reforçar.
garantir.

05. As formas verbais sublinhadas encontram-se nos seguintes tempos e modos, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e presente do subjuntivo.
pretérito imperfeito do indicativo, presente do subjuntivo e futuro do presente do subjuntivo.
presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do presente do subjuntivo.
pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e presente do indicativo.
presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo e futuro do presente do indicativo.

06. Complete as lacunas abaixo com as formas adequadas do verbo “dar”.
Faz muito tempo que ele não _____ notícias. Se ele não _____ até a próxima semana, é porque não
vai _____ nunca mais.
A opção que contém a sequência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dá – dar – der.
dar – dar – dar.
dá – der – dar.
dar – der – dá.
dá – dar – dá.

Leia o trecho abaixo, extraído da revista Veja, e responda as questões de 07 a 09:
“Em uma reunião da coordenação política do governo, Tarso Genro lascou um ‘interviu’. Lula o corrigiu:
‘Tarso, é interveio’. Diante da estupefação do outro, o presidente emendou, compreensivo: ‘Muita gente
fala interviu, mas é interveio.” (Revista Veja, 16 de set de 2009)

07. Na oração, “Lula o corrigiu” (linha 01), a forma “o” (destacada em negrito) é um
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

artigo masculino singular.
pronome demonstrativo masculino singular.
pronome relativo singular.
pronome pessoal reto de primeira pessoa do singular.
pronome pessoal oblíquo de terceira pessoa do singular.

08. A reação de Tarso ao ser corrigido pelo presidente foi de
(A) desinteresse.
(B) agradecimento.
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(C) indignação.
(D) admiração.
(E) compreensão.

09. Sobre as formas verbais empregadas por Tarso e Lula, destacadas em negrito na linha 03 do trecho
citado, é CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Lula está certo, já que a única forma aceitável é “interveio”, do verbo “intervir”.
Tarso está certo, já que a forma “interviu” é o pretérito perfeito do verbo “intervir”.
Ambos estão certos, já que as duas formas existem e são sinônimas.
Nenhum dos dois está certo, já que o verbo “intervir” não admite forma no pretérito.
Tarso está certo, já que a forma “interviu” é aceita pela norma culta da língua portuguesa.

10. “Há mais cocaína em Nova York do que no Rio, mas lá os traficantes não têm feudos a defender ou
tomar. Circulam para vender o seu único produto.” (Revista Veja, 16 de set. de 2009)
O sujeito da forma verbal “circulam” (destacada em negrito) é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

feudos.
cocaína.
traficantes.
Nova York e Rio.
defender e tomar.

MATEMÁTICA
11. Numa cesta existem três tipos de frutas: banana, manga e laranja. O número de laranjas é dobro do
número de mangas e o número de bananas excede em três o número de mangas. Se na cesta
existem 123 frutas, qual o número de mangas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25
30
33
48
60

12. Na tabela abaixo vemos o consumo mensal de água de uma família, durante o primeiro semestre de
2009.
Meses
Consumo (m³)

janeiro
11,2

fevereiro
10,8

março
12,4

abril
11,6

maio
10,8

Qual o consumo médio mensal dessa família durante o primeiro semestre?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10,2
10,8
11,2
11,5
11,8
4

junho
12,2
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13. Uma classe da escola fez uma eleição para eleger seu representante. Três candidatos concorreram à
eleição: Joãozinho, Zezinho e Huguinho. Joãozinho obteve

2
3
dos votos válidos, Zezinho obteve
5
8

dos votos válidos e Huguinho a quantidade restante de votos válidos. Podemos afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Joãozinho ganhou a eleição.
Joãozinho obteve o mesmo número de votos que Zezinho.
Zezinho ganhou a eleição.
Joãozinho obteve o mesmo número de votos que Huguinho.
Huguinho ganhou a eleição.

14. Uma linha de ônibus possui 10 paradas numa avenida em linha reta. A distância entre duas paradas
consecutivas é sempre a mesma. Sabe-se que a distância entre a segunda e sexta parada dessa
avenida é 4800 metros. Qual é a distância entre a primeira e décima parada dessa avenida?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10,0 km
10,4 km
10800 m
11200000 cm
1200 km

15. O açude Caldeirão está localizado no município de Piripiri, estado do Piauí. É a obra hídrica mais
importante para todos os municípios do entorno. Construído em 1945, com o barramento do rio
Caldeirão, ele comporta 54,6 milhões de metros cúbicos de água.

Sobre o açude Caldeirão, podemos afirmar que sua capacidade em litros de água é de?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

54,6 bilhões de litros.
54,6 trilhões de litros.
546 bilhões de litros.
546 milhões de litros.
54600000 litros.

16. O salário mínimo em 2009 é R$ 465,00. O governo pretende aumentar o mínimo em 2010 para R$
506,00. Caso isso ocorra, o aumento será de.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8,02%
8,06%
8,10%
8,12%
8,82%
5
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17. Em uma sala de aula de 50 estudantes, 25 jogam futebol, 20 jogam vôlei e 15 jogam exatamente uns
destes dois esportes. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que pode corresponder ao
número de estudantes que não praticam futebol e vôlei.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5
10
18
20
25

18. A superfície do globo terrestre consiste em 70% de água e de 30% de terra. Dois quintos da terra são
desertos ou cobertos por gelo e um terço é pastagem, floresta ou montanha; o resto é cultivado. Que
percentual da superfície total do globo terrestre é cultivada?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8%
9%
10%
11%
12%

19. Sr. Francisco possui uma cisterna, como na figura abaixo.

A capacidade de armazenamento de água da cisterna é dada pela parte inferior do reservatório, que
tem um formado de um cilindro, com raio da base R=1m e altura H=1,5m. Desta forma, podemos
afirmar que a capacidade da cisterna do Sr. Francisco é: (convencione: π = 3,14 )
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4021 litros de água
4570 litros de água
4610 litros de água
4710 litros de água
5030 litros de água
6
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20. Uma quantia R$ 15.000,00 foi emprestada a uma taxa de 8% ao mês a juros simples. Se os juros
pagos foram de R$ 4.800,00, qual o período utilizado nessa transação financeira?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3 meses
105 dias
1 bimestre
1 quadrimestre
1 ano

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
21. Quando o computador é completamente desligado, o conteúdo da memória RAM:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Permanece armazenado.
É totalmente perdido.
É parcialmente armazenado.
É parcialmente perdido.
Permanece armazenada apenas a metade.

22. No âmbito da Informática, podemos afirmar que a Unidade Central de Processamento tem como
função:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

processamento e controle das instruções de um computador.
gravar CD ou DVD.
evitar que o computador seja contaminado por vírus.
permitir que o computador seja ligado à Internet.
imprimir um documento do Microsoft Office Word 2003.

23. Assinale a alternativa que contém apenas dispositivos exclusivamente de entrada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

scanner e monitor de vídeo CRT.
monitor de vídeo CRT e mouse.
teclado e mouse.
teclado e plotters.
mesa digitalizadora e caixa de som.

24. Assinale a alternativa que contém apenas dispositivos exclusivamente de saída:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

caixa de som e teclado.
teclado e mouse.
scanner e monitor de vídeo CRT.
mouse e impressora jato de tinta.
monitor de vídeo CRT e projetor de vídeo.
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25. A alternativa que corresponde a um Sistema Operacional é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Windows Explorer.
Microsoft Office Excel 2003.
Microsoft Office Word 2003.
Microsoft Windows XP.
Internet Explorer.

26. No Windows Explorer do Microsoft Windows XP (versão em português), as teclas de atalho para
copiar e colar correspondem, respectivamente, a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ctrl+C e Ctrl+V.
Ctrl+V e Ctrl+C.
Ctrl+X e Ctrl+V.
Ctrl+V e Ctrl+X.
Ctrl+X e Ctrl+C.

27. Considere a janela (figura) a seguir, extraída do Microsoft Windows XP (versão em português).

Caso o usuário, através do mouse, clique no X (
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

) localizado na barra de título, a janela será:

Maximizada.
Fechada.
Minimizada.
Restaurada.
Dimensionada.

8
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28. Assinale a alternativa que corresponde a um programa de planilha eletrônica e a um programa de
processador de texto, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Microsoft Office Excel 2003 e Microsoft Windows XP.
Microsoft Office Word 2003 e Microsoft Office Excel 2003.
Microsoft Office Excel 2003 e Microsoft Office Word 2003.
Microsoft Windows XP e Microsoft Office Word 2003.
Microsoft Windows XP e Microsoft Office Excel 2003.

29. Considere a figura a seguir, extraída do Microsoft Office Excel 2003 (versão em português e
configuração padrão do fabricante).

Considerando que na célula B3, o usuário digita a fórmula =SOMA(A1;B2). O valor resultante nesta
célula será de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10.
2.
3.
4.
5.

30. Considere a figura a seguir, extraída do Microsoft Office Word 2003 (versão em português e
configuração padrão do fabricante).

Os botões
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

em destaque na figura correspondem, respectivamente, a:

Itálico e Negrito.
Negrito e Sublinhado.
Sublinhado e Itálico.
Negrito e Itálico.
Normal e Itálico.

9

Prefeitura Municipal de Teresina/Fundação Municipal de Saúde – Cargo: Agente Comunitário de Saúde

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
31. As viroses são doenças causadas por vírus, seres microscópicos que só conseguem se reproduzir
dentro de um ser vivo. São exemplos de viroses humanas transmissíveis pelo ar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

poliomielite e gripe.
resfriado e coqueluche.
sarampo e tuberculose.
rubéola e pneumonia.
caxumba e difteria.

32. As vacinas são a melhor maneira de prevenção de doenças, pois através delas o organismo produz
anticorpos que atacam os micróbios patogênicos. Aos dois meses de idade uma criança deve ser
vacinada contra as doenças:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

poliomielite, rubéola, tétano, coqueluche e caxumba.
difteria, poliomielite, rubéola, Haemophilus influenzae tipo B e rotavírus humano.
difteria, poliomielite, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae tipo B e rotavírus humano.
tétano, coqueluche, rubéola, caxumba, Haemophilus influenzae tipo B e rotavírus humano.
difteria, poliomielite, tétano, coqueluche, rubéola e caxumba.

33. O fígado é um órgão que, apesar de não produzir enzimas digestivas, produz bílis que auxilia na
digestão de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

amido.
gorduras.
proteínas.
açúcares.
glicose.

34. Insetos podem transmitir doenças que atacam plantas, animais e o homem. Assinale a alternativa em
que figuram doenças transmitidas ao ser humano pelos insetos Anopheles, Aedes e Culex,
respectivamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

malária, dengue e filariose.
filariose, dengue e malária.
dengue, filariose e malária.
dengue, malária e filariose.
malária, filariose e dengue.

35. A teníase transmitida pelo porco é causada pela Taenia solium, parasita do intestino humano. O
verme em questão pertence ao Filo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nematoda.
Dielminthes.
Cephalominthes.
Protominthes.
Platyhelminthes.
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36. O sangue humano é formado por uma parte líquida denominada plasma e pelos elementos figurados.
Assinale a alternativa que relaciona os elementos figurados do sangue.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

litócitos, leucócitos e homócitos.
leucócitos, homócitos e plaquetas.
litócitos, homócitos e plaquetas.
leucócitos, hemáceas e plaquetas.
homócitos, hemáceas e plaquetas.

37. A compostagem e a biodigestão são processos apropriados para o tratamento de resíduos (lixo) do
tipo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

metal.
orgânico.
inorgânico.
vidro.
plástico.

38. A participação comunitária é fundamental como processo de mobilização social e pode ser
manifestada de diversas formas como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pressão junto ao poder público no sentido de atender às solicitações da comunidade.
revoluções para mostrar a força do povo.
invasões de espaços para mostrar o poder de mobilização.
ocupações de locais para ampliar a comunidade.
atos públicos que intimidam a sociedade em geral para mostrar a garra do movimento
comunitário.

39. A comunicação é vista como a circulação e significação de signos entre diversos emissores e
receptores de mensagens e tem como principal objetivo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a construção do conhecimento.
a socialização dos saberes.
a interpretação de conhecimentos adquiridos.
a construção e socialização de saberes.
a circulação de informações.

40. A visita domiciliar, adotada como metodologia em vários programas de saúde, tem como objetivo
principal a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

atenção aos aspectos físicos da comunidade.
atenção aos meios de comunicação das famílias.
atenção aos meios de mobilização das famílias.
atenção às condições materiais da comunidade.
atenção às famílias e à comunidade em geral.
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41. A atenção à saúde no Brasil, é realizada através da combinação de dois sistemas: o público e o
privado. Aproximadamente 80% da população brasileira é atendida exclusivamente pelo Sistema
Único de Saúde – SUS que possui características de sistema:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Privado.
Alternativo.
Filantrópico.
Público.
Atendimento de Urgência e Emergência.

42. O dever do Estado de garantir o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros far-se-á através de
políticas sociais e econômicas que incluem:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas as ações de promoção à saúde.
O pleno funcionamento de Sistema Único de Saúde - SUS.
Incorporação da assistência social.
Implantação da visita domiciliária.
Apenas as ações de prevenção de agravos.

43. O Sistema Único de Saúde – SUS foi instituído e estruturado de forma descentralizada, hierarquizada
e regionalizada oferecendo acesso a todos (universalidade), visão integral das pessoas
(integralidade) e cuidados de saúde segundo as necessidades de cada pessoa (equidade). O SUS foi
regulamentado através de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ações Integradas de Saúde de 1990.
Lei 8.142 /1990.
Constituição Nacionalista Brasileira de 1988.
Lei de Diretrizes Orçamentária de 1990.
Lei Orgânica da Saúde 8.080/1990.

44. As ações e serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde – SUS as quais são garantidas devem
estar de acordo com as políticas e diretrizes aprovadas pelos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Conselhos de Saúde.
Conselhos de Desenvolvimento da Saúde.
Comitês de Integração Nacional de Saúde.
Comitês de Saúde.
Conselhos Sociais de Saúde.

45. Há duas formas de participação da população na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS as quais
são garantidas por lei e são responsáveis pelo controle social da saúde. Essas duas formas de
participação popular são feitas através de(o)(a)(s):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

atenção básica de saúde e visitas domiciliares.
Conferências e Conselhos de Saúde.
Organização Mundial de Saúde e da Política Nacional de Atenção à Saúde.
promoção da saúde e participação comunitária.
conferências de Seguridade Social e Conselhos de Seguridade Social.
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46. Ações educativas e orientação a indivíduos e comunidade, a fim de ampliar as possibilidade de
realizar escolhas e assim diminuir os riscos de adoecimento geradas pelo estilo de vida, compõem a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prevenção de agravos.
Atenção terciária.
Promoção da saúde.
Atenção Básica seletiva.
Educação continuada.

47. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é de fundamental importância para a organização da
Atenção Primária de Saúde como uma das portas de entrada do sistema de saúde cujo enfoque está
centrado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

na prática de Educação em Saúde.
no tratamento das doenças.
na vacinação para prevenir doenças.
na realização de curativos.
no Curso Introdutório de saúde.

48. A visita domiciliar constitui uma das atividades do Agente Comunitário de Saúde (ACS) em sua
microárea de abrangência. Um dos objetivos da visita domiciliar realizada pelo ACS é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apoiar o desenvolvimento de pesquisas.
Fazer o cadastro de 50% das famílias.
Desenvolver assistência apenas curativa.
Visitar 50% de todas as famílias sob sua responsabilidade.
Fazer o cadastro de 100% das famílias em sua microárea de atuação.

49. A direção das ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS deve ter um único
comando (gestão) em nível municipal, estadual e federal. No nível federal esse comando é feito
através:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Das Secretarias Estaduais de Saúde.
Do Ministério da Saúde.
Dos Conselhos de Saúde.
Da Estratégia Saúde da Família.
Das Secretarias Municipais de Saúde.

50. Atualmente, Agentes Comunitários de Saúde constituem um exército silencioso atuante em diferentes
lugares do Brasil, em prol da saúde dos brasileiros. As ações de saúde são pautadas pelo
comprometimento de cada um em desenvolver práticas de saúde integrais e contribuir com o
fortalecimento da:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Participação individual e defesa classista.
Mobilização coletiva e defesa da atenção curativa.
Busca passiva na comunidade de agravos a saúde.
Participação popular em defesa da vida.
Participação individual em encontros classistas.
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