MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

EDITAL Nº 052/2016

DATA DA PROVA: 11/09/2016

EMPREGO:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
(NÍVEL FUNDAMENTAL)
Conhecimentos Gerais: Questões 01 a 08; Matemática: Questões 09 a 14;
Língua Portuguesa: Questões 15 a 20; Conhecimentos Específicos: Questões 21 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
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.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
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.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 08 - CONHECIMENTOS GERAIS
01. A região Sul do Brasil é composta por três
estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do
Sul. Assinale a alternativa que indica,
respectivamente, o nome das capitais dessas
unidades federativas.
a) Curitiba, Chapecó e Caxias do Sul.
b) Londrina, Blumenau e Pelotas.
c) Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.
d) Londrina, Joinville e Santa Maria.
________________________________________
02. Antes de se tornar uma nação independente,
em 1822, o Brasil foi colônia de qual país europeu?
a) Espanha.
b) Itália.
c) Portugal.
d) Inglaterra.
________________________________________
03. Salvador e Rio de Janeiro já ocuparam,
no passado, a posição de capitais do Brasil.
Atualmente, é capital da República Federativa do
Brasil:
a) São Paulo.
b) Curitiba.
c) Belo Horizonte.
d) Brasília.
________________________________________
04. Leia a seguinte análise, sobre a atual questão
ambiental, e assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna:
“Do ponto de vista ambiental, a questão do
_______________ é um dos maiores desafios
ambientais que o homem tem hoje pela frente.
Havendo essas mudanças climáticas no planeta,
teremos alterações também no padrão de chuva, na
agricultura e no acesso à água”. (Revista Ambiente
& Sociedade, 2007).
a) aquecimento global
b) desenvolvimento sustentável
c) assoreamento dos rios
d) terrorismo internacional
________________________________________
05. A divisão do Brasil em regiões foi estabelecida
pelo IBGE na década de 1970. Assinale a alternativa
que indica a região do Brasil em que se localiza o
Estado do Paraná.
a) Norte.
b) Sul.
c) Leste.
d) Oeste.

06. O Estado do Paraná faz divisa com dois países
sul-americanos. Quais países são esses?
a) Argentina e Paraguai.
b) Bolívia e Peru.
c) Colômbia e Venezuela.
d) Uruguai e Chile.
________________________________________
07. Dentre os municípios paranaenses abaixo
mencionados, assinale a alternativa que indica
aquele que apresenta a MENOR população.
a) Apucarana.
b) Curitiba.
c) Londrina.
d) Maringá.
________________________________________
08. Assinale a alternativa que apresenta a definição
correta para o conceito de Ecologia.
a) Ação internacional para redução das emissões
de gases poluentes no planeta.
b) Ciência que estuda as relações dos seres vivos
entre si ou com o meio em que vivem.
c) Política de preservação do meio ambiente para o
presente e para as gerações futuras.
d) Toda e qualquer alteração provocada pelos seres
humanos no meio ambiente.
QUESTÕES

09

A

14

-

MATEMÁTICA

09. Um tamanduá procurando alimento andou em
um dia 2.345,00 m. No dia seguinte, andou mais
0,74 km e, no terceiro dia, mais 7,02 hm. Qual a
distância que o tamanduá andou, em km, nos três
dias?
a) 3,787 km
b) 2353,76 km
c) 3797,00 km
d) 235,37 km
________________________________________
10. Uma sorveteria produz 20.000 litros de sorvete
por dia, sendo, 5.000 litros de chocolate, 5.000 litros
de milho verde, 4.000 litros de baunilha, 3.500 litros
de morango e 2.500 litros de flocos. Em 3 dias,
quantos litros de sorvete de flocos a sorveteria
produzirá?
a) 20.000 litros
b) 5.000 litros
c) 60.000 litros
d) 7.500 litros
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11. Se 5 % de um número é 20, quanto é 15 %
deste número?
a) 60
b) 20
c) 40
d) 15
________________________________________
é:
12. O resultado da operação
a) 0
b) 4/3
c) 2/3
d) 6/9
________________________________________
13. Calcule o perímetro de um hexágono que mede
6 cm de aresta.
a) 6 cm
b) 24 cm
c) 36 cm
d) 12 cm
________________________________________
14. Quanto vale 25 % de 200?
a) 25
b) 50
c) 100
d) 200
QUESTÕES 15 A 20 - LÍNGUA PORTUGUESA
15. Tem certeza de que você sabe o verdadeiro
significado dos anéis olímpicos?
Sem dúvidas, o símbolo olímpico mais conhecido é
aquele dos anéis entrelaçados, nas cores azul, amarelo,
preto, verde e vermelho, sobre um fundo branco. E já que
são cinco cores e existem cinco continentes, então, cada
cor deve se referir a um continente, certo? Na verdade,
essa ideia, muito difundida, não está correta. O significado
desse símbolo não está em cada anel separadamente,
mas sim no seu conjunto e na união das cores.
Os anéis foram concebidos por Pierre de Coubertin, pai
dos Jogos Olímpicos modernos, em 1913. Eles, de fato,
representam os cinco continentes, mas as cores dos
anéis e do fundo foram escolhidas porque pelo menos
uma delas aparecia nas bandeiras de todos os países
participantes dos Jogos até então. O entrelaçamento
deles mostra a universalidade das Olimpíadas e a reunião
dos atletas durante o evento.
Os primeiros usos do símbolo apresentavam os anéis
entrelaçados de uma forma um pouco diferente da de hoje.
Atualmente, o símbolo segue normas gráficas rigorosas,
com posições e tons de cores exatos para cada anel. O
seu uso na criação de outros símbolos é regulado e deve
ser aprovado pelo Comitê Olímpico Internacional.

(Disponível em: http://panasonic.com.br/jogos-olimpicos/News/Post/
tem-certeza-de-que-voce-sabe-o-verdadeiro-significado-dos-aneisolimpicos)

De acordo com o texto, os anéis olímpicos:
a) Representam os cinco continentes, cada cor representa
um deles.
b) Podem ser customizados livremente por cada país que
sediar as Olimpíadas.
c) Mostra a universalidade das Olimpíadas, representado
pelo entrelaçamento deles.
d) É o único símbolo olímpico.
________________________________________
16. É acentuada pela mesma regra que “Olímpico”:
a) Símbolo.
b) Anéis.
c) Comitê.
d) Países.
________________________________________
17. Assinale a alternativa em que a palavra está
grafada CORRETAMENTE:
a) Enxer.
b) Enxergar.
c) Engrachate.
d) Mecherico.
________________________________________
18. Em relação à concordância verbal, assinale a
alternativa que NÃO obedece ao padrão culto:
a) O desenho dos anéis olímpicos representa a
reunião dos atletas durante o evento.
b) As cores de cada aro não simboliza os continentes
separadamente.
c) O Comitê Olímpico Internacional regula o uso
dos símbolos olímpicos.
d) Em 2016, o Rio de Janeiro sediará os Jogos
Olímpicos.
________________________________________
19. “Para ______, as cinco cores dos aros
simbolizavam os continentes. Mas descobri que
____ estava errada, quando contaram a ______ a
verdade”.
Preenche CORRETA, e respectivamente, as
lacunas:
a) eu – eu - mim
b) mim – mim - eu
c) mim – eu - mim
d) eu – eu - eu
________________________________________
20. “Os anéis foram concebidos por Pierre de
Coubertin, pai dos Jogos Olímpicos modernos, em
1913.”
O trecho sublinhado está entre vírgulas porque
a) apresenta uma informação obrigatória sobre
Pierre de Coubertin.
b) apresenta uma informação falsa sobre Pierre de
Cobertin.
c) apresenta uma informação decisiva sobre Pierre
de Cobertin.
d) apresenta uma informação adicional sobre Pierre
de Coubertin.
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QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS) foi oficialmente implantado pelo Ministério
da Saúde em:
a) 1991
b) 2001
c) 2005
d) 1995
________________________________________

IV - realizar atividades programadas e de atenção à
demanda espontânea.
V - acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas
as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade
(referência média de 1 - uma - visita/família/mês).
a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
c) Todas as afirmativas são verdadeiras.
d) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
________________________________________

22. De acordo com a Sociedade Brasileira de
Hipertensão Arterial, o valor da pressão arterial
considerado NORMAL é de:
a) 130/90mmHg
b) 120/80mmHg
c) 120/70mmHg
d) 130/85mmHg
________________________________________

26. As vacinas BCG dose única e Hepatite B dose
única, no calendário nacional de vacinação, devem
ser aplicadas em qual fase da vida do bebê?
a) bebê recém nascido.
b) bebê com dois meses de vida.
c) bebê com três meses de vida.
d) bebê com seis meses de vida.
________________________________________

23. No processo de delimitação de territórios em
saúde, são identificados quatro territórios, dentre
eles o Território Microárea. Assinale a alternativa
que corresponde à definição deste Território:
a) delimitação político-administrativa usada para
organização do sistema de atenção.
b) área de abrangência de uma unidade de saúde,
a área de atuação de equipes de saúde.
c) área de atuação do Agente Comunitário de Saúde
(ACS), delimitada com a lógica da homogeneidade
socioeconômica-sanitária.
d) lugar de residência da família.
________________________________________

27. Os documentos BÁSICOS para o cidadão
brasileiro são:
a) Registro de Nascimento, Certidão de Pessoa
Física e Carteira de Trabalho e Previdência Social.
b) Registro de Nascimento, Carteira de Identidade e
Certidão de Pessoa Física.
c) Certidão de Nascimento, Cadastro de Pessoa
Física e Carteira de Trabalho e Previdência Social.
d) Certidão de Nascimento, Registro Geral,
Cadastro de Pessoa Física e Carteira de Trabalho e
Previdência Social.
________________________________________

24. Qual a definição de Puerpério?
a) período durante a gravidez, quando a mulher
passa por alterações físicas e psíquicas.
b) período que compreende a fase pós-parto,
quando a mulher passa por alterações físicas e
psíquicas até que retorne ao estado anterior à sua
gravidez.
c) período que compreende a fase pré-parto,
quando a mulher passa por alterações físicas e
psíquicas durante a gravidez.
d) período que compreende a fase pré-parto,
quando a mulher passa por alterações sociais.
________________________________________
25. Analise as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa correta sobre Atribuições do Agente
Comunitário de Saúde (Portaria nº 2448/2011)
I - trabalhar com a descrição de famílias em base
geográfica definida, a microárea.
II - cadastrar todas as pessoas de sua microárea e
manter os cadastros atualizados.
III - orientar as famílias quanto à utilização dos
serviços de saúde disponíveis.

28. Assinale a alternativa que contém somente
Doenças Sexualmente Transmissíveis:
a) HTLV, Sífilis, Brucelose e Gonorréia.
b) Cancro mole, Candidíase, Nefrite e Clamídia.
c) Tricomoníase, Herpes genital, Clamídia e
Gonorréia.
d) HIV, Herpes Genital, Estomatite e Rinite.
________________________________________
29. Assinale a alternativa que contém SOMENTE
métodos contraceptivos:
a) Camisinha, anticoncepcional oral, antigripal.
b) Tabelinha, Camisinha, Anticoncepcional oral.
c) Anticoncepcional injetável, antibiótico, Camisinha.
d) Anticoncepcional oral, antiviral, anticoncepcional
injetável.
________________________________________
30. O Aedes aegypti é o agente ________________
da doença Dengue.
a) transmissor.
b) inalador.
c) causador.
d) respirador.
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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 12/09/2016.

4

