


UFG/CS                                                               SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                           CONCURSO PÚBLICO/2010

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia os textos a seguir para responder às questões de
01 a 05.

Texto 1

FRANTZ. Charge publicada em Chanteclair, Paris, 1911.

Calamidade pública
Quando, no início do século, Oswaldo Cruz combatia violen-
tamente e conseguia controlar o mosquito Aedes aegypti, ja-
mais imaginaria que, 100 anos depois,  este inseto estaria
novamente assolando o Rio de Janeiro, agora propagando
uma outra doença.

Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/dengue/introducao_pt.htm>.
Acesso em: 16 mar. 2010. (Adaptado).

Texto 2

Disponível em:
<http://www.jornalacidade.com.br/charges/2010/03/01/recordes.h-

tml>. Acesso em: 16 mar. 2010.

▬ QUESTÃO 01▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os textos apresentados possuem pontos que os aproximam
em alguns aspectos; contudo, eles se contrapõem quanto 

(A) à temática abordada. 

(B) à perspectiva adotada pelos autores das charges.

(C) ao transmissor das doenças citadas.

(D) aos efeitos alcançados pela epidemia.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No texto 2 , qual palavra está usada no sentido figurado e
sugere duplo sentido? 

(A) Amiga

(B) Fantasia 

(C) Arrasar

(D) Ouro 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No plano verbal, o humor no texto 2  resulta

(A) do título da charge “Carnaval 2010”.

(B) da recriação do nome de uma escola de samba.

(C) da repetição do ponto de exclamação.

(D) do uso da linguagem humana pelo mosquito.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na frase “Amiga, você vai arrasar nessa fantasia!!” (texto 2 ),
a vírgula é usada para

(A) separar o aposto.

(B) isolar sujeito composto. 

(C) separar adjunto adverbial.

(D) isolar o vocativo.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No texto 1 , na  passagem “este inseto estaria novamente
assolando o Rio de Janeiro”, o verbo assolando  pode ser
substituído, sem alterar o sentido da frase, por:

(A) controlando

(B) difundindo

(C) habitando

(D) arrasando

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Para responder às questões de 06 a 10, leia o texto a se-
guir.

O PODER DA MEDITAÇÃO

Ela chegou ao Ocidente como mais um item da lista
de atrações exóticas do Oriente. Hoje, está se transforman-
do em um dos mais respeitados recursos terapêuticos usa-
dos pela medicina que conhecemos. Está se falando aqui da
meditação, uma prática milenar cujo principal objetivo é lim-
par a mente dos milhares de pensamentos desnecessários
que por ela passam a cada minuto, ajudando o indivíduo a
se concentrar no momento presente. É por essa razão que
um de seus benefícios é o de ajudar as pessoas a lidar com
sentimentos como a ansiedade. Mas o que se tem visto, de
acordo com as numerosas pesquisas científicas a respeito
da técnica, é que a meditação se firma cada vez mais como
uma espécie de remédio – acessível e sem efeitos colaterais
– indicado para um leque já amplo de enfermidades: da de-
pressão ao controle da dor, da artrite reumatoide aos efeitos
colaterais do câncer.

A inclusão da prática no rol de tratamentos da medi-
cina ocidental é um fenômeno mundial. Nos Estados Unidos,
por exemplo, ela figura entre as opções de centros renoma-
dos como o  Memorial  Sloan-Kettering  Cancer  Center,  um
dos centros de referência do planeta no tratamento da doen-
ça. Também está disponível na Clínica Mayo, outro respeita-
do serviço de saúde. No Brasil, o método começa  a ganhar
espaço, boa parte dele assegurado pela Política de Práticas
Integrativas e Complementares do SUS, implementada em
2006  pelo  Ministério  da  Saúde.  Ela  incentiva  o  uso,  pela
rede pública, de uma série de práticas não convencionais –
como a medicina tradicional chinesa, a acupuntura e a fitote-
rapia – para auxiliar no processo de cura. "Nessas diretrizes,
a meditação está prevista como parte integrante da medicina
chinesa",  explica  a médica sanitarista Carmem De Simoni,
coordenadora do programa. [...] 

ISTOÉ. São Paulo, n. 2102, 24 fev. 2010. p. 70. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Este texto é, predominantemente,

(A) argumentativo

(B) narrativo

(C) descritivo

(D) poético

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma ideia apresentada por esse texto é:

(A) do ponto de vista da medicina ocidental, a técnica da
meditação é um recurso terapêutico exótico e inefi-
caz. 

(B) o objetivo da meditação é purificar os pensamentos
dos indivíduos, tornando-os mais elevados e mais su-
blimados.

(C) investigações científicas têm visto a técnica da medi-
tação como um remédio de fácil  acesso e que não
provoca danos ao ser humano. 

(D) como prática oriental, a meditação tem se mostrado
inadequada para a realidade do Ocidente.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na frase  “Nessas  diretrizes ,  a  meditação  está  prevista
como  parte  integrante  da  medicina  chinesa”,  a  palavra
destacada tem sentido equivalente a

(A) diretoras

(B) orientações

(C) manifestações

(D) receitas

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A regra de acentuação gráfica da palavra “ministério” é a
mesma que se encontra em:

(A) exótica

(B) câncer

(C) também

(D) benefícios

▬ QUESTÃO 10▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As formas verbais  começa  e explica ,  destacadas no último
parágrafo, expressam ações que se

(A) realizam no momento presente.

(B) realizarão num futuro próximo.

(C) realizaram num passado definido.

(D) realizariam se fossem possíveis.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dados de um serviço de saúde de uma cidade revelaram
que houve 9.389 notificações de dengue em um estado
até o dia 29 de março de 2010. A quantidade de casos da
doença nesse estado é 16,9% maior que a registrada no
mesmo período do ano anterior. De acordo com o exposto,
o número de casos de dengue notificados até o dia 29 de
março do ano anterior foi, aproximadamente, de:

(A) 7.500 

(B) 8.000

(C) 8.500

(D) 9.000

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um agente de saúde visita, em média, 16 casas por dia.
Trabalhando cinco dias, ele visitará, em média, 

(A) 48 casas

(B) 64 casas

(C) 72 casas

(D) 80 casas

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um medicamento deve ser administrado na dosagem de 1 ml
para cada 10 kg de peso do paciente, duas vezes ao dia,
durante 15 dias. Um paciente que pesa 60 kg, ao final do
tratamento, terá consumido do medicamento

(A)   90 ml

(B) 150 ml

(C) 180 ml

(D) 240 ml

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma ambulância leva, em média, 50 minutos para o aten-
dimento completo  de  uma ocorrência.  Se ela  atender  a
oito ocorrências, levará

(A) 6 horas e 30 minutos.

(B) 6 horas e 40 minutos.

(C) 7 horas e 40 minutos.

(D) 7 horas e 50 minutos.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A tabela a seguir mostra a evolução da opinião dos usuári-
os de um posto de saúde sobre a utilização de senhas
para o atendimento dos pacientes.

Mês Março Abril
A favor 48% 47%
Contra 43% 46%

De acordo com a tabela, a diferença entre os que são con-
tra e os que são a favor do uso de senhas caiu, em abril,
em relação a março,

(A)   1%

(B) 14%

(C) 66%

(D) 93%

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a dedetização de uma unidade de saúde, é usado
um produto químico na proporção de 10 ml/m2. Para a de-
detização de uma área retangular que mede 40,5 x 60 m
serão necessários

(A) 24,3 litros do produto.

(B) 24,6 litros do produto.

(C) 44,3 litros do produto.

(D) 44,6 litros do produto.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir mostra o número de atendimentos diários
em um posto de saúde em uma determinada semana:

Dia da semana Pacientes
atendidos

Domingo 46
Segunda 144
Terça 125
Quarta 107
Quinta 123
Sexta 130
Sábado 45

Os pacientes atendidos na segunda-feira, em relação ao
total dos atendidos na semana, representam

(A)
7
1

(B)
5
1

(C)
7
2

(D)
5
2
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▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O preço unitário de um determinado medicamento genéri-
co é a metade do preço do seu similar de marca. Uma far-
mácia  faz  uma promoção do  tipo:  “leve  3  e  pague 2”
para  medicamentos  genéricos.  Um  consumidor  que
comprou três unidades do medicamento nessa farmácia
pagou  R$  72,00. Se o consumidor  tivesse comprado o
medicamento similar, pagaria pela unidade

(A) R$ 24,00

(B) R$ 36,00

(C) R$ 48,00

(D) R$ 72,00

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma unidade de saúde possui um reservatório com 65 m3 de
água. Se o consumo é de 200 litros por hora, em caso de
corte no fornecimento de água, em quanto tempo a unida-
de poderá funcionar normalmente com a água do reserva-
tório?

(A) 3 dias e 12 horas.

(B) 4 dias e 8 horas.

(C) 5 dias e 10 horas.

(D) 6 dias e 5 horas.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na compra de cinco unidades do medicamento A e sete
unidades do medicamento B foram gastos R$ 16,00. Em
outra compra de 25 unidades do medicamento A e 23 uni-
dades do medicamento B, foram gastos R$ 56,00. Portan-
to, o preço de cada unidade do medicamento B é: 

(A) R$ 1,00

(B) R$ 2,00

(C) R$ 3,00

(D) R$ 4,00

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA



UFG/CS                                                               SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                           CONCURSO PÚBLICO/2010

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE COMUNI-
TÁRIO DE SAÚDE

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,

(A) estabelece a revisão das diretrizes e normas para or-
ganização da Atenção Básica para o Programa Saú-
de da Família (PSF).

(B) é a Lei Orgânica da Saúde e dispõe sobre o SUS em
todo o território nacional. 

(C) dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).

(D) institui  as Conferências de Saúde e o Conselho de
Saúde.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi asse-
gurado à população a disponibilização de recursos e servi-
ços de forma justa, de acordo com as necessidades de
cada um, por meio do princípio da

(A) equidade

(B) integralidade

(C) universalidade

(D) resolutividade

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A equipe básica de saúde da família, que atuará na Unida-
de Básica de Saúde da Família e no território adscrito, é
composta de:

(A) médico,  fisioterapeuta,  nutricionista,  enfermeiro  e
agentes comunitários de saúde.

(B) enfermeiros,  nutricionistas,  odontólogos  e  agentes
comunitários de saúde.

(C) médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico em enferma-
gem e agentes comunitários de saúde.

(D) médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, odontó-
logo e agentes comunitários de saúde.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma Unidade Básica de Saúde da Família deve haver
uma infraestrutura  adequada que permita  o  acesso e  o
atendimento  dos  problemas de  saúde mais  comuns em
uma comunidade. Portanto, em sua estrutura mínima, uma
Unidade de Saúde da Família deve possuir:

(A) consultórios médicos e de enfermagem, sala de vaci-
na, sala para eletrocardiograma e sala de recepção.

(B) sala para curativos, sala de vacina, sala com medica-
ções de emergência e sala de reanimação.

(C) sala de vacina, consultórios médicos e de enfermagem,
sala de recepção e local para arquivos e registros.

(D) sala de recepção, sala para eletrocardiograma, espa-
ço para atividade em grupo sempre que possível e
ambulatório de raios X.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A ficha utilizada pelo Agente Comunitário de Saúde para
cadastramento da família no Programa Saúde da Família
é denominada:

(A) Ficha A

(B) Ficha C

(C) Ficha D

(D) Ficha de B-Ges

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo  com a  Política  Nacional  de  Atenção  Básica
(2006), um Agente Comunitário de Saúde é responsável
por um máximo de

(A) 1000 pessoas.

(B)   300 pessoas.

(C)   250 pessoas.

(D)   750 pessoas. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

É um dos níveis de atenção à saúde considerados no
âmbito do Sistema Único de Saúde. Compõe-se de um
grupo de ações e serviços cuja prática clínica demande
formação especializada e uso de recursos tecnológico de
apoio diagnóstico e terapêutico. 

Essa descrição trata da

(A) atenção primária.

(B) atenção de média complexidade.

(C) atenção de alta complexidade.

(D) atenção às urgências.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As igrejas,  escolas  e  creches  de  uma comunidade  são
também locais de atuação dos profissionais da equipe de
saúde da família. Esses locais são denominados de 

(A) áreas sociais da comunidade.

(B) setores de promoção da saúde.

(C) equipamentos socais da comunidade.

(D) locais de educação em saúde.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Agente Comunitário de Saúde está em contato perma-
nente com a família.  Ele funciona como um elo entre a
equipe e a comunidade. Esse trabalho é desenvolvido por
meio 

(A) das campanhas de vacinação.

(B) da visita domiciliar. 

(C) das reuniões com a equipe de saúde.

(D) das reuniões com a secretaria de saúde.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O aleitamento materno é uma prática que deve ser orien-
tada e acompanhada pelo Agente Comunitário de Saúde e
pelos demais membros da Equipe de Saúde da Família,
pois visa à redução

(A) da mortalidade materna.

(B) de agravos após o parto.

(C) da mortalidade infantil.

(D) dos bancos de leite humano.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as circunstâncias  de cada localidade,  o
Agente  Comunitário  de  Saúde  costuma  usar  bicicletas,
animais e até barcos como meios de transporte. Nas visi-
tas  que faz regularmente  às  famílias  da comunidade,  o
agente precisa levar alguns materiais básicos como:

(A) esfigmomanômetro, medicações e caderno para ano-
tações.

(B) balança, prancheta e caderno para anotações.

(C) medicações, fita métrica e caderno para anotações.

(D) esfigmomanômetro, balança e estetoscópio.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipertensão arterial sistêmica é um dos mais importan-
tes fatores de risco para o desenvolvimento das doenças
cardiovasculares. Seu tratamento poderá requerer o apoio
de vários profissionais de saúde, a fim de dar aos pacien-
tes e à comunidade motivação suficiente para vencer o de-
safio de adotar atitudes que tornem as ações anti-hiperten-
sivas efetivas e permanentes. São atribuições do Agente
Comunitário de Saúde para o controle da hipertensão arte-
rial:

(A) ações educativas primárias, visando à promoção da
saúde.

(B) verificação da pressão arterial uma vez ao mês.

(C) prescrição e orientação de dieta.

(D) responsabilidade pelas condutas terapêuticas.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um Agente Comunitário de Saúde, durante uma visita do-
miciliar à gestante, analisou o cartão de vacina desta para
verificar  a  necessidade  de  administração  de  vacina  e
constatou que ela deve ser atualizada durante a gestação.
Essa vacina é a

(A) BCG intradérmica.

(B) vacina contra rubéola.

(C) vacina antitetânica.

(D) vacina contra febre amarela.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todos os cidadãos têm direito ao acesso às ações e aos
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde
promovidos pelo Sistema Único de Saúde. O acesso a es-
sas ações se dará prioritariamente 

(A) pelos serviços privados que tenham ênfase no cuida-
do à família.

(B) pela unidade de Home Care  do município em que a
pessoa resida. 

(C) pelos serviços de atenção básica de outros municípios.

(D) pelos serviços de saúde da atenção básica próximos
ao local de moradia.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, os agravos decorrentes das causas externas
(acidentes, violências e envenenamentos) apresentam alta
prevalência no Brasil, especialmente na população adulta
do sexo masculino.  Esses agravos  compõem um grupo
abrangente de doenças denominadas

(A) doenças e agravos não transmissíveis.

(B) doenças reemergentes.

(C) doenças relacionadas ao trabalho.

(D) doenças adquiridas transmissíveis.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante uma visita domiciliar, um Agente Comunitário de
Saúde encontrou no braço direito de seu João pequenas
manchas anestésicas (que não apresentam sensibilidade
ao calor, dor ou toque). Seu João ainda informou que sen-
tia dor nos nervos dos braços e das pernas, além de formi-
gamento e dormência. Tais sinais e sintomas são caracte-
rísticos de:

(A) leishmaniose, doença viral cujo vetor é o Anopheles.

(B) hantavirose, cujos reservatórios são roedores silves-
tres.

(C) tuberculose, doença bacteriana conhecida historica-
mente como lepra.

(D) hanseníase, doença bacteriana que tem cura se cor-
retamente tratada. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças sexualmente transmissíveis  (DSTs)  são causa-
das por vírus, bactérias ou outros micróbios e transmitidas,
principalmente,  nas  relações  sexuais.  São  consideradas
DSTs:

(A) sífilis e hepatite B.

(B) hepatite B e rubéola.

(C) HPV e tétano.

(D) cólera e candidíase.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como se pode adquirir o vírus HIV?

(A) Por meio do sangue, da saliva, das lágrimas, do suor
ou contato por grandes períodos de tempo com pes-
soas contaminadas pelo vírus.

(B) Por intermédio do sangue, do esperma, da secreção
vaginal ou do leite materno contaminado pelo vírus.

(C) Por meio de aperto de mão, de abraço, do manuseio
de copos e talheres de pessoas contaminadas pelo
vírus.

(D) Por  intermédio  de  qualquer  contato  com  pessoas
contaminadas, seja por meio direto, seja por meio in-
direto.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A coleta de material para exame de citopatologia (Papani-
colau), é uma ação de saúde da mulher desenvolvida no
Programa Saúde  da  Família.  Esse procedimento visa  à
prevenção do câncer

(A) de útero.

(B) de colo de útero.

(C) de mama.

(D) na vagina.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) é o
principal instrumento de monitoramento das ações da Es-
tratégia Saúde da Família. Por meio do SIAB obtêm-se in-
formações sobre

(A) condições  de  saúde  de  toda  a  população,  interna-
ções hospitalares e número de visitas domiciliares re-
alizadas.

(B) quantidade de nascidos vivos, doenças de notificação
compulsória e atividades desenvolvidas pela equipe
de saúde.

(C) cadastros de famílias, condições de moradia e sanea-
mento,  situação de saúde,  produção e composição
das equipes de saúde.

(D) procedimentos desenvolvidos na unidade de saúde,
número de pessoas em cada família e quantidade de
doenças transmissíveis, não transmissíveis e interna-
ções.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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