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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D’ALCÂNTARA 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 30 (trinta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 15 

     

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por 
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.balcantara@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D’ALCÂNTARA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4. 

 

E a bolsa masculina?  

Vou a um encontro formal. Boto paletó e gravata. E começo a encher os bolsos: chaves, celular, caneta, cartões de 

crédito e de visita, carteira, documentos pessoais e do carro, talão, óculos de sol, lenço, iPod — ninguém é de ferro. 

Em minutos meu terno estufa. O botão do paletó não fecha por causa do celular. Meu traseiro fica quadrado devido 

aos documentos acomodados nos bolsos de trás. A calça, por causa do peso, escorrega pela barriga, que salta sobre 

o cinto! E minha elegância desaparece! Pior: dali a pouco tudo se confunde. Para achar algum desses itens, vasculho 

o interior de minhas roupas com os dedos. Vou pegar a caneta e retiro as chaves. 

O vestuário masculino tornou-se obsoleto, essa é a verdade. As sortudas das mulheres têm as bolsas. A bolsa 

feminina equivale à caixa-preta do avião. Só se sabe o que há lá dentro após uma investigação minuciosa. São itens 

variados, que vão de maquiagem a tíquetes de passagens antigas e fotos de entes queridos amassadas. Mas é 

confortável. A proprietária de uma bolsa enfia o que quiser lá dentro. Resgata quando houver necessidade. Mesmo 

se for preciso espalhar o conteúdo no sofá. E, em casos extremos, chamar o Corpo de Bombeiros! 

A bolsa masculina já esteve em moda. Não me refiro à época dos hippies barbudões com horrendos artefatos de 

couro cru e sandálias nos pés. Houve um tempo em que homens usavam bolsas elegantes. Recheadas de inutilidades, 

mas, apesar dessa contradição, úteis. Grandes grifes ainda produzem bolsas masculinas. Poucos as usam. 

As pochetes são práticas, mas ganharam fama de cafonas. Confesso: tenho horror! Existe imagem mais brega do 

que a de um barrigudo com o botão aberto no umbigo e uma pochete estufada no cinto? 

Os executivos preferem as pastas. Elas costumam oferecer compartimentos para laptop, documentos variados, bloco 

de notas, remédios, três ou quatro celulares, enfim... tudo! Tais quais as bolsas femininas, abrigam mistérios. Só 

são esvaziadas de tempos em tempos, diante de uma ameaça de divórcio, por exemplo. Com frequência, moscas, 

vespas e até aranhas secas são encontradas entre a papelada. 

Pastas são sérias demais. Não combinam com um jeans informal, uma camiseta leve e tênis. E o pior: é muito fácil 

esquecê-las. Ou vê-las arrebatadas pelas mãos de um larápio. Hoje em dia, perder um laptop ou celular pode se 

transformar em prejuízo irremediável. Vão embora os contatos comerciais, endereços, enfim... a vida toda! 

Alguns preferem mochilas. Executivo de terno e gravata com mochilinha de lona nas costas é uó. Livros, laptop, 

documentos, perfumes, desodorantes, cuecas limpas e até sujas no caso de viagens rápidas lutam para se acomodar 

dentro da lona. Eu já imagino: o executivo marca uma reunião com o presidente de um banco para pedir um 

empréstimo. Vai pegar o laptop para mostrar o projeto. E retira uma cueca, a escova e a pasta de dentes! 

Os papas da moda masculina vivem discutindo o número de botões de paletós, a largura das lapelas, se as barras 

são para dentro ou fora. Redesenham relógios que se tornam cada vez mais inúteis em um mundo onde se veem as 

horas no celular. Mas ninguém propõe uma solução radical para a roupa do homem. 

A volta da bolsa é apenas um item. Enquanto a moda feminina evolui e se transforma a cada ano, a masculina marca 

passo. Olho as vitrines dos shoppings e tudo é semelhante ao ano passado. Fico pensando: quando algum estilista 

oferecerá uma mudança radical, capaz de fazer a cabeça de todos nós e tornar o traje masculino realmente prático 

e confortável? 

Adaptado 

Walcyr Carrasco 
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01) Considerando as ideias apresentadas pelo autor, 

conclui-se que seu principal objetivo é: 

 

(A) Informativo. 

(B) Narrativo.  

(C) Persuasivo. 

(D) Descritivo. 

 

02) As citações abaixo apresentam um efeito de 

sentido figurado, exceto: 

 

(A) “Pastas são sérias demais. Não combinam com 

um jeans informal, uma camiseta leve e tênis.” 

6º§ 

(B) “Tais quais as bolsas femininas, abrigam 

mistérios.” 5º§ 

(C) “As pochetes são práticas, mas ganharam fama de 

cafonas.” 4º§ 

(D) “O vestuário masculino tornou-se obsoleto, essa 

é a verdade.” 2º§ 

 

03) São características da linguagem empregada no 

texto, exceto: 

 

(A) Linguagem simples e coloquial. 

(B) Texto com marcas de oralidade. 

(C) Emprego de linguagem conotativa.  

(D) Predomínio da linguagem culta e formal. 

 

04)  
“Para achar algum desses itens, vasculho o interior de 

minhas roupas com os dedos.”  1º§ 

A relação de ideia estabelecida na oração sublinhada 

é de: 

(A) Finalidade. 

(B) Explicação. 

(C) Conclusão.  

(D) Causa. 

 

05) Marque a alternativa que não apresenta erro 

ortográfico. 

 

(A) Moramos há cerca de três quadras do shopping.   

(B) Walcyr Carrasco escreveu suas percepções a 

cerca da bolsa masculina.   

(C) Meu gosto por bolsas é muito a fim de todos os 

meus amigos.  

(D) Sua bolsa está mal organizada para a viagem de 

amanhã. 

 

 

06) Observe, com atenção, a tirinha a seguir: 

 

 
 

https://www.google.com 

 

Assinale a alternativa que justifica o uso correto dos 

“porquês” na tirinha acima.  

 

(A) A forma “por que” é inserida no início da frase, 

sendo possível sua substituição pelas expressões 

“por qual razão”, 

      “por qual motivo” e variantes. 

(B) A forma “porque” não é acentuada por se 

tratar de um substantivo que está no início da 

frase. 

(C) Os dois porquês são utilizados como 

conjunções, sendo o primeiro separado 

porque está no final do período, e o  segundo, 

no início da frase.  

(D) A forma “por que” é assim escrita, pois está 

no início da frase interrogativa; a segunda 

forma “porque” é uma conjunção.  
 

07)  “Com frequência, moscas, vespas e até aranhas 

secas são encontradas entre a papelada.”  5º§ 

 

 A palavra destacada nessa frase apresenta o mesmo 

processo de formação de: 

(A) Empapelar. 

(B) Infelizmente. 

(C) Felizmente. 

(D) Papel. 

 

08)  “(...) capaz de fazer a cabeça de todos nós e 

tornar o traje masculino realmente prático e 

confortável?”  9º§ 

 

A palavra acima destacada é classificada como: 

(A) Advérbio. 

(B) Substantivo. 

(C) Verbo. 

(D) Adjetivo. 

https://www.google.com/


 
 

 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                                                                                   Página 5 de 8 
 

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA DE BARRA D’ALCÂNTARA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

09) Assinale a opção com frase na voz passiva. 

 

(A) Trata-se de mochilas de lona para executivos. 

(B) Vendem-se bolsas masculinas práticas e 

confortáveis. 

(C) O escritor apresenta grande capacidade 

persuasiva nos seus textos.  

(D) Muitos executivos preferem a pasta. 

 

10)  
 “Vou a um encontro formal. Boto paletó e gravata.” 

1º§ 

 

O sujeito das orações acima é classificado como: 

(A) Indeterminado. 

(B) Sujeito inexistente. 

(C) Determinado – elíptico. 

(D) Determinado – composto. 

 

 

 

 

 

11) Os softwares utilizados para fazer outros 

programas são chamados de: 

 

(A) Aplicativos 

(B) Utilitários 

(C) Sistemas operacionais 

(D) Linguagens de programação 

 

12) No Excel, a função que calcula o número de 

células não vazias em um intervalo que 

corresponde a uma determinada condição é 

chamada de: 

 

(A) CONT.NUM 

(B) PROCV 

(C) CONT.VALORES 

(D) CONT.SE 

 

 

 

 

13) Assinale a alternativa que se refere a descrição e 

função dos termos descritos abaixo: 

 

 

I. É um dos serviços mais importantes da internet. 

É um sistema de gerenciamento de nomes 

hierárquico e distribuído e responsável pela 

conversão do nome das páginas web para 

endereços IP. 

II. É utilizado na web para acesso de arquivos 

remotos, e em servidores de arquivos locais em 

uma empresa. Quando estamos fazendo o 

download de um arquivo, normalmente 

utilizamos esse protocolo. 

 

(A) I. FTP; II. HTTP 

(B) I.DNS; II. FTP 

(C) I. SSH; II. SMTP 

(D) I.SMTP; II. DNS 

 

14) Assinale a alternativa que preenche as lacunas do 

texto abaixo: 

 

Enquanto o _______________ faz a análise na memória 

do computador checando tudo que é aberto o 

___________ trabalha integrado e garante que nenhuma 

comunicação maliciosa de rede como novos vírus ou 

tentativas de invasão por hackers chegue até seu 

computador. 

 

(A) firewall; antivírus 

(B) firewall; antimalware 

(C) antivírus; firewall 

(D) antivírus; backup de segurança  

 

15) Em documentos compostos por diversas páginas 

e seções, é interessante um índice/sumário para 

facilitar ao leitor encontrar o conteúdo desejado 

de forma mais facilitada. Em qual guia do 

Microsoft Word encontramos essa opção?  

 

(A) Design 

(B) Referências 

(C) Layout  

(D) Correspondências 

 

INFORMÁTICA                                                                              

QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A atribuição central no trabalho dos Agentes 

Comunitários de Saúde ACS é a realização de 

visitas domiciliares. Isto significa entrar na casa 

das pessoas, conhecê-las e à sua família, entender 

a dinâmica familiar, suas dores, problemas, 

condições e riquezas. (Ministério da Saúde, 2014) 

 

Sobre a realização de visitas domiciliares, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) costuma 

cumprir um papel educativo durante as visitas 

domiciliares. Esta educação pode incluir desde a 

explicação sobre informações técnicas, sobre 

doenças e tratamentos, mas também pode ser uma 

forma de aprofundar a compreensão de todos – 

agentes e famílias – acerca da realidade em que 

vivem, e sobre os problemas que devem ser 

enfrentados. 

II. Para ser bem feita, a visita domiciliar deve ser 

planejada. Ao planejar, utiliza-se melhor o tempo 

e respeita-se também o tempo das pessoas 

visitadas. Visando um maior vínculo, é 

interessante combinar com a família o melhor 

horário para realização da visita para não 

atrapalhar os afazeres da casa. 

 

Após a análise das afirmativas, pode-se afirmar que: 

(A) As duas afirmativas são verdadeiras. 

(B) A primeira afirmativa é falsa e a segunda 

afirmativa é verdadeira. 

(C) As duas afirmativas são falsas. 

(D) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda 

afirmativa é falsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) O planejamento em saúde pressupõe passos, 

momentos ou etapas básicas estabelecidos em 

uma ordem lógica. 

 

A primeira etapa do planejamento para quem busca 

conhecer as características socioeconômicas, culturais 

e epidemiológicas, entre outras, denomina-se: 

 

(A) Estratégia 

(B) Diagnóstico. 

(C) Plano de ação. 

(D) Meta. 

 

18) O Agente Comunitário de Saúde visitou uma 

comunidade e em seu relatório anotou as 

seguintes situações encontradas por ele: 

 

I. Falta de água tratada. 

II. Alimentação adequada. 

III. Desemprego. 

IV. Esgoto a céu aberto. 

V. Acesso precário a transporte público. 

 

Dentre as situações apresentadas, quais representam 

condições que aumentam o risco das pessoas 

adoecerem por doenças que provocam diarreia? 

(A) somente II e V. 

(B) somente I e IV. 

(C) somente  III e V. 

(D) I, II, III, IV e V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 16 A 30 
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19) Todos os cidadãos têm direito a consultas, 

exames, internações e tratamentos nos serviços 

de saúde, públicos ou privados, contratados pelo 

gestor público. 
 

Este princípio fundamental das mudanças previstas 

pelo SUS, descrito acima, garante a todos os 

brasileiros o direito à saúde e é conhecido como: 

(A) Equidade. 

(B) Resolubilidade. 

(C) Longitudinalidade. 

(D) Universalidade. 
 

20) Haverá acessibilidade quando um conjunto de 

fatores contribuir para o acesso do usuário aos 

serviços de saúde. 
 

Representa um exemplo de fator que dificulta ou 

impede a acessibilidade das pessoas às unidades de 

saúde: 

(A) Desburocratização no atendimento. 

(B) Localização do serviço próximo da comunidade. 

(C) Horários e dias de atendimento restritos. 

(D) Serviços de transporte suficientes e adequados. 
 

21) O uso de preservativos masculinos ou femininos 

é a forma mais eficaz de prevenção das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST). 
 

Não é exemplo de DST: 

(A) Sífilis. 

(B) Escabiose. 

(C) Gonorreia. 

(D) Tricomoníase. 
 

22) O Acolhimento é um modo de agir que dá atenção 

a todos que procuram os serviços, não só ouvindo 

suas necessidades, mas percebendo aquilo que 

muitas vezes não é dito. 
 

Sobre o Acolhimento, não se pode afirmar que: 

(A) Não está restrito a um espaço ou local. 

(B) É uma postura ética. 

(C) Pressupõe hora ou um profissional específico 

para fazê-lo. 

(D) Implica compartilhamento de saberes, 

necessidades, possibilidades, angústias ou formas 

alternativas para o enfrentamento dos problemas. 

 

23) A vacinação é a maneira mais eficaz e segura 

de prevenir diversas doenças.  

 

O Sistema Único de Saúde disponibiliza gratuitamente 

nas Unidades Básicas de Saúde as seguintes vacinas, 

exceto: 

(A) Hepatite E. 

(B) Rotavírus. 

(C) Febre amarela. 

(D) BCG. 

 

24) Trabalhar na área da saúde é atuar em um mundo 

onde um conjunto de trabalhadores diversos se 

encontram para produzir cuidado à saúde da 

população. Se pensarmos no conjunto de 

trabalhadores de uma unidade de saúde, 

poderemos observar que cada trabalhador atua 

em um certo lugar, tem determinadas 

responsabilidades e produz um conjunto de ações 

para que esse objetivo seja alcançado. 

 

São habilidades que todo trabalhador de saúde deve 

buscar desenvolver, exceto: 

(A) Usar linguagem técnica e com termos específicos 

da área da saúde no trato com a população. 

(B) Ter tolerância aos princípios e às distintas crenças 

e valores que não sejam os seus próprios. 

(C) Ser gentil, favorecendo o vínculo e uma relação 

de confiança. 

(D) Buscar apoio junto a outros profissionais quando 

não souber responder a alguma pergunta. 

 

25) É característica da Tuberculose: 

 

(A) Ser uma doença incurável. 

(B) Acometer apenas os pulmões. 

(C) Ter vacina disponível para a sua prevenção. 

(D) Ser transmitida através de fômites e água não 

tratada. 
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26) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um 

personagem muito importante na implementação 

do Sistema Único de Saúde, fortalecendo a 

integração entre os serviços de saúde da Atenção 

Primária e a comunidade. 

 

Analise as afirmativas abaixo sobre o trabalho do 

Agente Comunitário de Saúde (ACS): 

 

I. A etapa inicial do trabalho do ACS é o 

cadastramento das famílias do seu território de 

atuação (micro área) com, no máximo, 500 

pessoas. 

II. Durante a realização de suas atividades, o ACS 

pode se deparar com situações em que será 

necessária a atuação de outros profissionais da 

equipe, sendo indicado o encaminhamento para a 

unidade de saúde.  

III. As atividades educativas, de planejamento e a 

realização de visitas domiciliares são de 

responsabilidade privativa do ACS. 

 

A quantidade de afirmativas corretas corresponde a: 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

 

27) A Hanseníase é considerada uma doença: 

 

(A) crônica não transmissível. 

(B) sexualmente transmissível. 

(C) de notificação compulsória. 

(D) transmitida através de mosquitos vetores. 

 

28) A Hipertensão Arterial, o Diabetes e as 

Neoplasias apresentam a seguinte característica 

em comum: 

 

(A) São doenças que acometem apenas as pessoas 

idosas. 

(B) São zoonoses de alta prevalência na população 

brasileira. 

(C) São agravos de notificação compulsória. 

(D) São doenças crônicas não transmissíveis. 

29) Os métodos de planejamento familiar são as 

formas utilizadas pelas mulheres/homens/casais 

para evitar ou promover uma gravidez. 

 

É classificado como um método de barreira: 

(A) Diafragma. 

(B) Pílula. 

(C) Tabelinha. 

(D) DIU. 

 

30) Os parasitas intestinais estão entre os patógenos 

mais freqüentemente encontrados em seres 

humanos, principalmente em crianças. 

 

Caracteriza um exemplo de parasitose intestinal: 

(A) Enterobíase. 

(B) Filariose. 

(C) Botulismo. 

(D) Donovanose. 

 

 

 

 

 

 

 

 


