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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 02/2017 - NÍVEL MÉDIO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 03 (três) páginas numeradas sequencialmente, contendo 30 (trinta) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (10 
questões), Conhecimentos Específicos (10 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
VII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa. 
VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
X.  Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais 

para marcar o cartão de respostas. 
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora  após seu início. 
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 

 

 Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I
Menino cheio de coisa

 Vejam só: aos nove anos e três meses de idade, Serginho 
está deitado embaixo das cobertas com uma calça de veludo 
de duzentos e vinte reais, camiseta de quarenta e cinco, tênis 
que pisca quando encosta no solo, óculos de sol com lentes 
amarelas, taco de beisebol, jaqueta de náilon lilás, boné da 
Nike, bola de futebol de campo tamanho oficial, dois times de 
futebol de botão, CD dos Tribalistas, joystick, Gameboy, uma 
caixa de bombom de cereja ao licor, dois sacos de jujuba, um 
quebra-cabeça de mil e quinhentas peças, um modelo em 
escala do “F” cento e dezessete (desmontado), chocolate pra 
uma semana, três pacotes de batatinha frita (novidade, com 
orégano), dois litros de refrigerante com copo de canudinho 
combinando, quatro segmentos retos e quatro curvos de 
autorama, dois trenzinhos (um de pilha e um de corda), controle 
remoto, duas raquetes de pingue-pongue, duas canecas do 
Mickey e nem adianta seu pai, do outro lado da porta trancada 
pelo menino emburrado, dizer que sua mãe já volta. 

(BONASSI, Fernando. Miniconto. Folha de S. Paulo, 12 mar. 2005. 
Folhinha)

1) O caráter essencialmente descritivo do texto deve-se 
ao cuidado do autor ao buscar: 
a)  indicar as ações realizadas pelo menino. 
b)  representar a rotina diária do menino. 
c)  realçar os bens que o menino possui. 
d)  sinalizar os projetos do menino. 

2) A ação inicial do texto “Vejam” cria uma aproximação 
com o leitor através do emprego do: 
a)  Gerúndio.
b)  Imperativo.
c)  Indicativo.
d)  Subjuntivo.

3)	 Ao	 longo	 do	 texto,	 a	 fim	 de	 reforçar	 a	 ideia	 de	
acumulação,	 foram	 empregados	 vários	 numerais	 que	
podem	ser	classificados	como:	
a)  ordinais. 
b)  cardinais. 
c)  fracionários. 
d)  multiplicativos. 

4) O vocábulo “desmontado”, presente no texto, possui 
um	 prefixo	 que	 possui	 o	mesmo	 valor	 semântico	 do	
que	está	presente	em:	
a)  subdesenvolvido. 
b)  preconceito. 
c)  dissílaba.
d)  informalidade. 

5) Em “dizer que	sua	mãe	já	volta.”,		nota-se	que	a	oração	
em	destaque	cumpre,	 em	 relação	ao	verbo	 	 “dizer”	a	
função	sintática	de:	
a)  objeto direto. 
b)  sujeito. 
c)  objeto indireto. 
d)  complemento nominal. 

6) O vocábulo “emburrado” é resultado do seguinte 
processo	de	formação	de	palavras:	
a)  justaposição. 
b)  aglutinação. 
c)  parassíntese. 
d)  regressão. 

Considere	o	fragmento	abaixo	para	responder	às	questões	
7 e 8 seguintes. 

“e nem adianta seu pai, do outro lado da porta trancada
 pelo menino emburrado, dizer que sua mãe já volta”

7) Nesse trecho, percebe-se uma característica do 
comportamento	 do	 menino,	 que	 permite	 classificá-lo	
como: 
a)  disciplinado.
b)  mimado. 
c)  organizado. 
d)  fragilizado. 

8) A expressão, destacada no trecho em análise, pode ser 
caracterizada,	morfologicamente,	como	locução:	
a)  verbal. 
b)  adjetiva. 
c)  prepositiva. 
d)  adverbial. 

Texto II

Disponível em: http://andretopanotti.blogspot.com.br/2012/06/o-
egoista.html, Acesso em 29/01/18) 

9)	 O	humor	do	texto	II	é	provocado	fundamentalmente:	
a)  pela resposta inusitada do paciente. 
b)  pela pergunta descontextualizada do médico. 
c)  pelo título “licença  médica...”.
d)  pela expressão facial do médico. 

10)	Na	fala	do	paciente,	observam-se	os	vocábulos	“nada”	
e	 “tudo”,	 que	 devem	 ser	 entendidos	 como	 termos	
semanticamente: 
a)  opostos. 
b)  complementares. 
c)  equivalentes. 
d)  incoerentes. 

RACIOCÍNIO LOGICO E MATEMÁTICO

11)	Um	 agente	 comunitário	 fez	 visitas	 à	 população	 de	
certa região numa mesma semana. Na segunda-
feira	 visitou	 12	 residências,	 na	 terça-feira	 visitou	 19	
residências	 e	 na	 quarta-feira	 visitou	 26	 residências.	
Se	continuar	a	visitar	as	residências,	na	quinta-feira	e	
sexta-feira	e	considerando	a	sequência	de	visitas	dos	
dias	anteriores,	então	o	total	de	residências	que	serão	
visitadas	na	sexta-feira	será	igual	a:
a)  33
b)  39
c)  40
d)  73
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12)	Considerando	 a	 sequencia	 de	 letras	 que	 formam	 a	
palavra “COMUNITÁRIO” C,O,M,U,N,I,T,A,R,I,O,C,O,M,U
,N,I,T,A,R,I,O,...,		a		72ª	letra	da	sequencia	será:
a)  I
b)  T
c)  U
d)  N

13) Para ser atendido num posto de saúde o senhor João 
tem	uma	senha	formada	por	duas	figuras	cuja	ordem	é	o	
décimo	primeiro	e	o	décimo	quinto	termo	da	sequencia	
(@,#,&,@,#,&,...).	Nessas	condições,	a	senha	do	senhor	
João é:
a)  #,@
b)  #, #
c)  @, &
d)  # , &

14) Hoje, a idade de um agente comunitário é dada pelo 
9º	termo	da	sequencia	lógica	(4,	6,	9,	13,	18,...).	Desse	
modo	a	idade	desse	agente	daqui	3	anos	será	igual	a:
a)  48
b)  51
c)  52
d)  50

15) Um agente de saúde decidiu visitar todos os pacientes 
de	uma	unidade	cuja	inicial	de	seus	nomes	é	a	próxima	
letra	 da	 sequencia	 lógica	 (A,	 C,	 F,	 J,	 O,...).	 Nessas	
circunstâncias,	o	nome	de	um	dos	pacientes	que	esse	
agente deve visitar é:
a)  VIRGINIA
b)  URSULA
c)  TERESA
d)  WALDOMIRO

16)	A	soma	de	todos	os	pontos	que	formam	o	8º	triângulo	
da	sequencia	representa	o	número	de	agentes	de	saúde	
de	certa	região.	Nessas	condições	o	total	de	agentes	de	
saúde nessa região é:

a)  36
b)  45
c)  42
d)  38

17)	Em	certo	dia	24	crianças	foram	atendidas	num	posto	de	
saúde	o	que	corresponde	a	40%	de	todas	as	crianças	
que	 devem	 ser	 atendidas	 nesse	 dia.	 Desse	 modo,	 o	
número	 de	 crianças	 que	 ainda	 não	 foram	 atendidas	
nesse posto de saúde é:
a)  60
b)  42
c)  36
d)  48

18)	Numa	comunidade	com	320	pessoas	sabe-se	que	25%	
são	 idosos	 e	 40%	 são	 crianças.	 Nessas	 condições	 o	
total de idosos e crianças dessa comunidade é:
a)  128
b)  112
c)  168
d)  208

19)	Em	 um	 concurso	 para	 agente	 de	 saúde	 em	 que	 260	
pessoas	fizeram	a	prova,	se	¾	das	pessoas	que	fizeram	
a	prova	foram	aprovadas	na	primeira	fase	do	concurso,	
então	o	 total	de	pessoas	reprovadas	na	primeira	 fase	
desse	concurso	foi:
a)  135
b)  195
c)  65
d)  75

20) Trinta e seis agentes comunitários de uma cidade são 
do	sexo	feminino	e	representam	dois	terços	do	total	de	
agentes	comunitários	dessa	cidade.	Nessas	condições,	
o total de agentes comunitários dessa cidade é:
a)  54
b)  18
c)  42
d)  24

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21)	Sobre	o	cadastramento	 familiar,	assinale	a	alternativa	
incorreta:
a) Para realizar o cadastramento, é necessário o 

preenchimento de fichas específicas
b) É a etapa inicial do trabalho do agente comunitário de 

saúde
c) O cadastro possibilita o conhecimento das reais 

condições de vida das famílias residentes na área de 
atuação da equipe, tais como a composição familiar, 
a existência de população indígena, quilombola ou 
assentada, a escolaridade, o acesso ao saneamento 
básico, o número de pessoas por sexo e idade, as 
condições da habitação, o desemprego, as doenças 
referidas etc

d) O cadastramento não pode ser realizado utilizando a 
visita domiciliar

22) Considerando os conceitos de territorialização, o 
território	de	atuação	do	agente	comunitário	de	saúde	
corresponde a:
a) Micro área
b) Território moradia
c) Território área
d) Território distrito

23)	É	 importante	 a	 elaboração	 de	 mapa	 que	 retrate	 o	
território	de	atuação	do	agente	comunitário	de	saúde	
com	a	identificação	de	seus	limites,	população,	número	
de	 famílias	 e	 outras	 características.	 Sobre	 esse	 tipo	
de	 mapa,	 analise	 as	 afirmativas	 abaixo	 e	 assinale	 a	
alternativa correta:
I. O mapa é um desenho que representa no papel o que 

existe naquela localidade: ruas, casas, escolas, serviços 
de saúde, pontes, córregos e outras coisas importantes.

II. O mapa retrata o território onde acontecem mudanças, 
portanto, ele é dinâmico e deve ser constantemente 
atualizado.

III. Com o mapa é possível identificar com símbolos 
situação de risco.

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a) Apenas I e II
b) I, II e III
c) Apenas II e III
d) Apenas I

24)	Analise	 as	 situações	 abaixo	 e	 assinale	 aquela	 cuja	
solução não	 requer	 necessariamente	 uma	 ação	
intersetorial.
a) Maus tratos a uma criança
b) Casos de diarreia recorrente em local com esgoto a céu 

aberto
c) Crianças fora da escola em seu território de atuação
d) Pouca adesão ao tratamento farmacológico por pessoas 

com diabetes mellitus
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25)	Sobre	 a	 família	 e	 estruturas	 familiares,	 assinale	 a	
alternativa incorreta:
a) A família é o principal agente de socialização da criança, 

independentemente de sua configuração
b) Considerando as famílias monoparentais, no que 

tange à monoparentalidade feminina, muitas destas 
famílias não são decorrentes de um divórcio ou de 
uma separação, mas de uma gravidez precoce ou não 
planejada, instabilidade familiar e/ou abandono

c) A união de duas pessoas do mesmo sexo, constituindo 
uma família homoafetiva, ainda hoje não reconhecida 
oficialmente como entidade familiar, vem aumentando e 
sendo aceita pela sociedade

d) Historicamente, a família nuclear tem sido a unidade 
familiar predominantemente formada por casal 
heterossexual (pai e mãe) e filhos legítimos

26) Sobre o recém-nascido e seus cuidados, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Nos primeiros dias de vida, se o bebê perde peso, 

isso sempre deve ser considerado anormal e requer 
avaliação médica

b) Normalmente os bebês nascem com peso entre 2,5 kg 
e 4 kg e sua altura fica entre 47 e 54 centímetros

c) Algumas marcas podem aparecer na pele resultantes 
do trabalho de parto, independentemente da habilidade 
da pessoa que fez o parto. Em geral, não é o caso de se 
preocupar, pois elas vão desaparecer com o tempo

d) A barriga do bebê é alta e grande, e na respiração ela 
sobe e desce (respiração abdominal)

27) A primeira dose da vacina BCG  e contra a hepatite B 
são aplicadas na criança:
a) Ambas, aos 2 meses de vida
b) Ambas, ao nascer
c) Ao nascer, a BCG e aos 2 meses de vida a vacina contra 

a hepatite B
d) Ao nascer, a vacina contra a hepatite e aos 2 meses de 

vida a BCG

28)	Sobre	 a	 sexualidade	 na	 adolescência,	 analise	 as	
sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
1ª: O acesso aos métodos contraceptivos não deve ser 

facilitado.
2ª: Conversar sobre sexualidade, convidando o adolescente 

a refletir sobre afeto, carinho, respeito, autoestima, 
valores e crenças implicados para uma vivência 
responsável de sua sexualidade.

a) Ambas as sentenças estão incorretas
b) Ambas as sentenças estão corretas
c) A 1ª sentença está incorreta e a 2ª correta
d) A 1ª sentença está correta e a 2ª incorreta

29)	Assinale	 a	 alternativa	 que	 completa	 corretamente	
a lacuna. Uma pessoa de mais de 70 anos será 
considerada hipertensa __________________.
a) Se sua pressão arterial for maior ou igual a 140 x 90 

mmHg
b) Apenas quando sua pressão arterial for maior de 140 x 

90 mmHg
c) Apenas quando sua pressão arterial for maior de 150 x 

90 mmHg
d) Apenas quando sua pressão arterial for maior de 150 x 

95 mmHg

30)	Assinale	a	alternativa	que	não	apresenta	manifestações	
clínicas do diabetes mellitus:
a) Dores musculares
b) Piora da visão
c) Fome excessiva
d) Aumento de peso
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