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DATA DA PROVA: 27/01/2019
MANHÃ

CARGO:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 

TODOS OS BAIRROS
(NÍVEL MÉDIO)

Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática: 11 a 15; 
Conhecimentos Gerais: 16 a 20. Conhecimentos Específicos: 21 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 
a 10:

 Superlotação, ausência de médicos e 
enfermeiros, falta de estrutura física, pacientes 
dispersos por corredores de hospitais e pronto-
socorro, demora no atendimento, falta de 
medicamentos e outros problemas mais: essa é a 
triste realidade da saúde pública do Brasil nos dias 
atuais.
 O descontentamento de quem utiliza as 
redes de saúde pública no Brasil tem se tornado 
cada vez mais nítido no rosto de cada brasileiro. 
Basta irmos em qualquer unidade básica de saúde 
que logo perceberemos as dificuldades que as 
pessoas enfrentam durante uma consulta. São 
horas na fila de espera, algumas não resistem e 
acabam passando mal. Outras, de tanto esperar, 
preferem ir embora para suas casas sem receber o 
devido atendimento.
  Nos dias atuais, o Brasil é considerado pelo 
ranking mundial como a sexta maior economia 
do mundo. Mas como pode uma das maiores 
economias ter seu sistema de saúde pública 
defasado? A saúde pública no Brasil está em coma 
profundo, respirando por aparelhos, entre a vida e 
a morte, será que as novas medidas poderão salvá-
la? Será que esse caso é reversível?

Trecho do texto Saúde pública no Brasil: dias atuais, 
presente no site www.portaleducação.com.br, 
novembro de 2018. 

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
interpretação ADEQUADA ao sentido global do 
texto.

a) O autor do texto afirma de forma taxativa que a 
política no Brasil vai de mal a pior, afetando setores 
como a educação, moradia, segurança pública, 
entre outros.
b) O texto apresenta um panorama negativo da saúde 
pública no Brasil nos dias atuais, questionando, por 
fim, se é possível haver esperança de melhoras 
para esse setor.  
c) As pessoas envolvidas na saúde pública estão 
também envolvidas em corrupção: por isso há tanta 
desigualdade nos tratamentos. 
d) O texto afirma expressamente que, se os políticos 
se comprometessem a cumprir o que tanto falam, 
com certeza a saúde estaria bem melhor. 
________________________________________
02. Assinale a alternativa em que o termo “rede” 
tem o mesmo sentido do apresentado na frase “as 
redes de saúde pública no Brasil”. 

a) Os pescadores lançam suas redes ao mar: se 
vão trazer algo de volta, isso é outra história. 
b) Os turistas no Brasil se apaixonam por varandas 
quentes, com redes para deitar e um pôr-do-sol de 
tirar o fôlego.
c) As redes públicas dos setores de educação estão 
necessitando urgentemente de cuidados por parte 
dos municípios.
d) Não importa o quanto seja difícil: quando entra 
em campo, o que o jogador quer é bola na rede! 
________________________________________
03. A palavra “descontentamento” é formada pelo 
prefixo “des-”, que significa “oposição, negação ou 
falta”. Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra em que a partícula “des-” NÃO tenha esse 
mesmo sentido. 

a) Deste.
b) Desalinhamento.
c) Desaprovação.
d) Desagasalhado.
________________________________________
04. Assina a alternativa CORRETA: O acento na 
palavra “saúde”:

a) Marca que a sílaba forte é “ú”, em “sa-ú-de”.
b) Determina que o acento tônico, ou forte, esteja 
sobre a primeira sílaba “sa”.
c) Deveria ter sido excluído com as regras do Novo 
Acordo Ortográfico.
d) Não tem nenhuma função específica. 
________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta e justifica 
a figura de linguagem utilizada na frase “A saúde 
pública no Brasil está em coma profundo, respirando 
por aparelhos, entre a vida e a morte”. 

a) Metáfora, pois o autor compara a saúde a um 
paciente. 
b) Pleonasmo, pois há a repetição de sons 
consonantais.
c)  Assíndeto, pois não há um só elemento de 
coesão presente na frase. 
d) Catacrese, pois não há uma expressão 
correspondente ao termo “saúde”.
________________________________________
06.  A respeito da expressão “nos dias atuais”, analise 
as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

I. Os termos estão no plural.
II. A expressão significa “atualmente”.
III. A expressão se refere a dias já passados. 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente a afirmativa II está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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07. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE os termos que desempenham a 
função de sujeito na frase “Nos dias atuais, o Brasil 
é considerado pelo ranking mundial como a sexta 
maior economia do mundo”.

a) Pelo ranking mundial.
b) Nos dias atuais.
c) Sexta maior economia do mundo.
d) O Brasil.
________________________________________
08. Na frase “Mas como pode uma das maiores 
economias ter seu sistema de saúde pública 
defasado?”, o verbo “ter” está conjugado no singular 
pois concorda com: 

a) Uma das maiores economias.
b) Mas como pode.
c) Sistema de saúde pública.
d) Defasado.
________________________________________
09. O termo “triste” presente em “triste realidade” é 
classificado CORRETAMENTE como: 

a) Verbo.
b) Artigo.
c) Advérbio.
d) Adjetivo.
________________________________________
10. No texto, o termo “la”, presente na frase “as 
novas medidas poderão salvá-la”, se refere a:

a) “respirando por aparelhos”.
b) “coma profundo”.
c) “A saúde pública no Brasil”.
d) “entre a vida e a morte”.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Qual a razão entre o dobro de 45 o triplo de 5?

a) 15.
b) 6.
c) 5.
d) 3.
________________________________________
12. Uma loja vende três tipos de pares de sapatos, o 
sapato A, que custa R$ 50,00; o sapato B, que custa 
R$ 65,00; e o sapato C, R$ 75,00. Um cliente entra 
nessa loja com R$ 200,00, qual a maior quantidade 
de pares de sapatos ele pode comprar?

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.

13. Em  uma  prova de concurso público, um 
candidato acertou 52 de 70 questões. Qual a 
porcentagem aproximada de acertos desse 
candidato?

a) 26%.
b) 60%
c) 52%.
d) 74%.
________________________________________
14. Qual a soma dos 10 primeiros termos da 
sequência (2, 5, 8, ...)?

a) 155.
b) 165.
c) 256.
d) 300.
________________________________________
15. Qual o produto entre as raízes da equação
x2 + 2x - 15 = 0 ?

a) –15.
b) –6.
c) 17.
d) 6.
________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 -  CONHECIMENTOS GERAIS

16. O agronegócio é o setor responsável pela maior 
parte das exportações nacionais. A este respeito, 
analise as alternativas a seguir e marque a que 
NÃO indica um dos principais produtos exportados 
atualmente pelo Brasil.

a) Açúcar.
b) Gás Natural.
c) Minério de Ferro.
d) Soja.
________________________________________
17. Considere a notícia a seguir, a respeito de um 
recente episódio envolvendo o cenário político 
brasileiro, e assinale a alternativa que apresenta o 
termo que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O governo _______ informou nesta quarta-
feira que decidiu sair do programa social Mais 
Médicos, citando ‘referências diretas, depreciativas 
e ameaçadoras’ feitas pelo presidente eleito Jair 
Bolsonaro à presença dos seus médicos no Brasil. 
O país caribenho envia profissionais para atuar no 
Sistema Único de Saúde desde 2013, quando o 
governo da então presidente Dilma Rousseff criou 
o programa para atender regiões carentes sem 
cobertura médica”. 
(G1, 14/11/2018, com adaptações).

a) Argentino.
b) Cubano.
c) Mexicano.
d) Venezuelano.
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18. A União Europeia é uma organização 
econômica e política composta por diversos 
países independentes. Analise as opções a seguir 
e assinale a que NÃO indica um dos países-
membros dessa organização.

a) Alemanha.
b) Canadá.
c) França.
d) Portugal.
________________________________________
19. Com base no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, analise as alternativas a seguir e 
assinale a que NÃO contempla uma afirmação 
correta sobre o direito à profissionalização e à 
proteção no trabalho.

a) É proibido qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz.
b) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze 
anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários.
c) A formação técnico-profissional obedecerá 
ao princípio da garantia de acesso e freqüência 
obrigatória ao ensino regular.
d) Ao adolescente aprendiz é permitido o trabalho 
noturno e insalubre, desde que não impeça a 
freqüência escolar.
________________________________________
20. No tocante à posição geográfica do Município 
de Guarapuava em relação ao Estado do Paraná, 
avalie as opções a seguir e assinale a que 
apresenta a definição mais adequada.

a) Centro-Sul.
b) Extremo-Oeste.
c) Nordeste.
d) Sudoeste.
________________________________________
QUESTÕES 21 A 30 -  CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. O microrganismo conhecido por Treponema 
pallidum é o agente transmissor de uma IST 
(Infecção Sexualmente Transmissível) que 
recentemente aparece no cenário nacional como 
epidemia em diversos estados. É uma doença que 
exige atenção redobrada na gestação, pois pode 
apresentar-se no bebê de forma congênita. Essa 
doença é conhecida por apresentar sintomas do 
tipo úlceras formadas nos órgãos genitais. Assinale 
a alternativa que corresponda a essa doença.

a) Sífilis.
b) Gonorréia.
c) HPV.
d) Candidíase.

22. Dentre as condições pertinentes a doenças, 
os termos agente etiológico, agente transmissor e 
vetor são constantemente empregados. Assinale a 
alternativa que contenha a sequência CORRETA 
para a definição dos termos.

a) Transporta o agente causador, causa a doença, 
transmite a doença.
b) Causa a doença, transporta o agente causador, 
transmite a doença.
c) Causa a doença, transmite a doença, transporta 
o agente causador.
d) Transmite a doença, causa a doença, transporta 
o agente causador.
________________________________________
23. O primeiro contato da população com os 
cuidados em saúde vem do Agente Comunitário 
de Saúde (ACS). Leia as assertivas a seguir e 
assinale e alternativa que contém a sequência 
CORRETA, julgando em verdadeiro (V) ou falso 
(F) as atividades do ACS:

I. Visitar as casas das população conforme 
área e indicação pré-determinadas.
II. Confeccionar receita para antibiótico. 
III. Fornecer informações sobre os cuidados 
básicos em saúde.
IV. Levar aos indivíduos e à população 
conhecimento acerca da prevenção de doenças.

a) V – V – V – V.
b) V – F – V – F.
c) F – F – F – F.
d) V – F – V – V.
________________________________________

24. “A doença conhecida por _______________ 
mansoni é considerada como um grave problema 
de saúde pública, é uma parasitose, tendo como 
_______________ o trematódeo Schistosoma 
mansoni, cujas formas adultas habitam o hospedeiro 
definitivo (homem) e as formas intermediárias 
se desenvolvem em ______________do gênero 
Biomphalaria. 
Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE as lacunas:

a) Esquistossomose, agente etiológico, caramujos.
b) Esquistossomose, vetor, insetos.
c) Filariose, agente transmissor, caramujos.
d) Leishmaniose, agente etiológico, caramujos.
________________________________________
25. Assinale a alternativa que contenha 
SOMENTE alimentos que fazem parte do grupo 
de carboidratos: 

a) Peixe, ovos, leite e carne vermelha.
b) Pão, arroz, batata e mandioca.
c) Leguminosas, cogumelos, frutas e hortaliças.
d) Pão, peixe, cogumelos e frutas. 
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26. Dentre as definições a seguir assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Obesidade: caracterizada por indivíduos que não 
possuem compulsão alimentar, responsável pelo 
aumento no peso corporal.
b) Desnutrição: caracterizada pela existência de 
um desequilíbrio celular entre o fornecimento de 
nutrientes e energia por um lado, e por outro, a 
necessidade do corpo para assegurar o crescimento, 
manutenção e funções específicas. 
c) Anorexia: é um transtorno alimentar que leva a 
pessoa a exagerar na ingestão de alimentos e logo 
a seguir provocar o vômito, ou ainda fazer uso de 
outros recursos como tomar laxante, ficar um longo 
período sem se alimentar ou praticar exercícios 
físicos em excesso, para impedir o ganho de peso.
d) Bulimia: caracterizada pela extrema perda 
de peso, distorção da imagem corporal e medo 
exagerado do ganho de peso.
________________________________________
27.  De acordo com a Política Nacional de Atenção 
Básica do Ministério da Saúde, assinale a alternativa 
que complete CORRETAMENTE as afirmações 
sobre a atenção básica.

I. A atenção básica caracteriza-se por um 
conjunto de _____________, no âmbito individual e 
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 
saúde.
II. Tem como objetivo desenvolver 
uma______________ que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes 
e condicionantes de saúde das coletividades.
III. É desenvolvida com o mais alto grau de 
______________ e capilaridade, próxima da vida 
das pessoas.

a) Movimentos políticos; atenção setorial; 
descentralização.
b) Ações de saúde; atenção integral; 
descentralização.
c)      Leis e normas; legislação; normativas.
d)      Ações de saúde; legislação; centralização.

28. A dengue é uma doença que está 
constantemente nas campanhas de prevenção 
e controle de agentes transmissores. Qualquer 
recipiente ou superfície que possa armazenar água 
através da chuva ou pela ação do ser humano 
e que seja viável às fêmeas do mosquito Aedes 
aegypti depositarem seus ovos são chamados de:

a) Mantenedouro.
b) Manjedoura.
c) Crinhame.
d) Criadouro.
________________________________________

29. “Doença___________, porém, 
não_____________, causada por parasitas do 
gênero _____________. Os parasitas vivem e se 
multiplicam no interior das células que fazem parte 
do sistema de defesa do indivíduo, chamadas 
macrófagos. Há dois tipos de leishmaniose: 
leishmaniose _____________ ou cutânea e 
a leishmaniose ____________ ou calazar”.
Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE as lacunas: 

a) Infecciosa, contagiosa, Leishmania, tegumentar 
e visceral.
b) Contagiosa, infecciosa, Leishmania, tegumentar 
e visceral.
c) Infecciosa, contagiosa, Leishmania, visceral e 
tegumentar.
d) Contagiosa, infecciosa, Leishmania, visceral e 
tegumentar.
________________________________________
30.  A Leptospirose é uma doença causada por:

a) Mamíferos.
b) Insetos.
c) Formigas.
d) Roedores.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 28/01/2019.


