CONCURSO PÚBLICO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE – 001/2019
15 de dezembro de 2019

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Concurso (6.12.2 Os pertences
pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de
permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 6.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões de 01 a 03:
Não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim
… Muitas vezes, passamos um longo tempo de nossas vidas correndo desesperadamente atrás de algo que
desejamos, seja um amor, um emprego, uma amizade, uma casa, etc.
Muitas vezes, a vida usa símbolos, acontecimentos que são sinais para que possamos entender que, antes de
merecermos aquilo que desejamos, precisamos aprender algo importante, precisamos estar prontos e maduros para viver
determinadas situações.
Se isso está acontecendo na sua vida, pare e reflita sobre a seguinte frase: “Não corra atrás das borboletas. Cuide
do seu jardim e elas virão até você!”. Devemos compreender que a vida segue seu fluxo e que esse fluxo é perfeito.
Tudo acontece no seu devido tempo.
Nós, seres humanos, é que nos tornamos ansiosos e estamos constantemente querendo “empurrar o rio”. O rio vai
sozinho, obedecendo ao ritmo da natureza. Se passarmos todo o tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas
não se aproximam da gente, mas vivem no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão.
Mas, se nos dedicarmos a cuidar de nosso jardim, a transformar o nosso espaço [a nossa vida] num ambiente
agradável, perfumado e bonito, será inevitável… as borboletas virão até nós!
Dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá…!
Disponível em acordacidade.com.br

QUESTÃO 01
Analise as informações sobre o texto e assinale a opção correta:
A) O texto tem como finalidade divulgar, de forma objetiva, a opinião do autor;
B) A reflexão trazida pelo texto é de que devemos fazer o melhor e a vida se encarregará de, no tempo certo, nos retribuir
com aquilo que almejamos;
C) No texto predomina a linguagem denotativa;
D) A tipologia textual que predomina no texto é a narrativa.
QUESTÃO 02
Marque a opção em que no trecho as vírgulas foram usadas para separar termos de mesmo valor sintático:
A) “… seja um amor, um emprego, uma amizade, uma casa, etc.”;
B) “Muitas vezes, a vida usa símbolos, acontecimentos que são sinais para que possamos entender...”;
C) “Nós, seres humanos, é que nos tornamos ansiosos e estamos constantemente querendo “empurrar o rio”.”;
D) “Mas, se nos dedicarmos a cuidar de nosso jardim, a transformar o nosso espaço...”.
QUESTÃO 03
Observe as afirmativas sobre classes de palavras, elementos coesivos e acentuação gráfica presentes no texto, julgandoas verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) “Dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá…!” O verbo destacado está no imperativo afirmativo;
( ) “Se isso está acontecendo na sua vida, pare e reflita sobre a seguinte frase:” O termo destacado é uma conjunção
subordinativa concessiva;
( ) “Mas, se nos dedicarmos a cuidar de nosso jardim, a transformar o nosso espaço [a nossa vida] num ambiente
agradável, perfumado e bonito, será inevitável…” O elemento coesivo destacado pode ser substituído por “entretanto”
sem alterar o sentido;
( ) As palavras “atrás”, “até” e “será” são acentuadas pela mesma regra gramatical: das oxítonas.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, F, F;
B) F, V, F, V;
C) V, F, V, V;
D) V, F, V, F.
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QUESTÃO 04
Leia o texto de Cruz e Sousa para responder à questão:
Anda em mim, soturnamente,
uma tristeza ociosa,
sem objetivo, latente,
vaga, indecisa, medrosa.
Como ave torva e sem rumo,
ondula, vagueia, oscila
e sobe em nuvens de fumo
e na minh’alma se asila.
Uma tristeza que eu, mudo,
fico nela meditando
e meditando, por tudo
e em toda a parte sonhando.
O texto tem como funções da linguagem:
A) Poética e metalinguística;
B) Emotiva e fática;
C) Emotiva e conativa;
D) Poética e emotiva.
QUESTÃO 05
A concordância nominal está correta na frase:
A) Bateu duas horas no sino da igreja;
B) É proibido a permanência de visitantes nos corredores;
C) Anexos às cartas vão os documentos;
D) A candidata parecia meia exausta.
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
QUESTÃO 06
Redenção é um município brasileiro do Estado do Ceará.
Localiza-se a uma altitude de 88 metros acima do nível do
mar e a 55 km de distância de Fortaleza. Assinale a opção
com a microrregião na qual Redenção está localizada:

QUESTÃO 09
De acordo com o artigo 55 da Lei Orgânica do município
de Redenção, a iniciativa das leis cabe:
I. Aos vereadores;
II. Aos conselheiros tutelares;
III. Às comissões permanentes da Câmara Municipal;
IV. Ao prefeito.

A) Guaiuba;
B) Acarape;
C) Baturité;
D) Barreira.

Estão corretas, apenas:

QUESTÃO 07
Clima compreende um padrão dos diversos elementos
atmosféricos que ocorrem na atmosfera da terra. Qual o
clima predominante no município de Redenção:

A) II e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.

A) Tropical quente semiárido;
B) Semiárido;
C) Equatorial;
D) Tropical.

QUESTÃO 10
De acordo com o artigo 79 da Lei Orgânica do município
de Redenção, são direitos do servidor público, exceto:
A) Remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno;
B) Repouso mensal remunerado;
C) Liberdade de filiação político-partidária;
D) Gozo de férias anuais remuneradas com um terço a
mais do salário normal.

QUESTÃO 08
Sobre a história do município, assinale V para verdadeiro
e F para falso:
( ) A partir do século XIX, engenhos de Redenção tiveram
como mão de obra escravos africanos, desta forma
senzalas e pelourinhos vieram a fazer parte do modelo
urbano;
( ) Em reconhecimento ao fato de ter sido a primeira
cidade do Brasil a abolir a escravidão, Redenção sedia
a UNILAB - Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira desde 2009;
( ) Com a implementação da pecuária no Ceará no século
XVII, as terras de Redenção também foram
beneficiadas com a agricultura da banana.
Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:
A) V, F, V;
B) F, V, V;
C) V, F, V;
D) V, V, F.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
De acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde –
SUS: Universalização, Equidade e Integralidade. Marque a
opção que define a ação do princípio da Equidade:

QUESTÃO 15
De acordo com a Vigilância Epidemiológica, marque a
opção que descreve um fator do inquérito epidemiológico:
A) Busca de pistas;
B) Busca ativa de casos;
C) Processamento e análises parciais dos casos;
D) Descoberta de agravos inusitados.

A) Garantir que o acesso às ações e serviços deve ser
garantido a todas as pessoas, independentemente de
sexo, raça, ocupação ou outras características sociais
ou pessoais;
B) Tratar desigualmente os desiguais, investindo mais
onde a carência é maior;
C) Tratar as pessoas como um todo, atendendo a todas as
suas necessidades;
D) Controlar e avaliar a execução da política de saúde.

QUESTÃO 16
De acordo com a Portaria no 1.256, de 17 de junho de
2009 foi instituído o Comitê Nacional de Educação Popular
em Saúde. Assinale a alternativa que melhor descreve o
objetivo correspondente:

QUESTÃO 12
De acordo com o art. 198 da Constituição Federal de 1988,
pode-se citar a descentralização, o atendimento integral,
a participação da comunidade e as ações e serviços
públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único. A respeito
deste enunciado, pode-se afirmar que o mesmo faz parte
dos (as):

A) Participar da formulação, bem como acompanhar a
implementação e a avaliação da Política Nacional de
Educação Popular em Saúde no SUS;
B) Colaborar com a elaboração de estratégias de
mobilização, a fim de garantir a construção democrática
e descentralizada da Política Nacional de Educação
Popular em Saúde no SUS;
C) Acompanhar os acordos negociados entre o Ministério
da Saúde e os movimentos sociais referentes às práticas
de Educação Popular em Saúde;
D) Todos as alternativas anteriores estão corretas.

A) Princípios do SUS;
B) Diretrizes do SUS;
C) Princípios de Equidade no SUS;
D) Princípios de Integralidade no SUS.

QUESTÃO 17
De acordo com a Portaria no 2.761, de 19 de novembro
de 2013, a Política Nacional de Educação Popular em
Saúde (PNEPS-SUS) tem como base quatro eixos
estratégicos. São eles:

QUESTÃO 13
A _______ compreende a ação individual, a ação da
comunidade e a ação de compromisso dos governos na
busca de uma vida mais saudável para todos e para cada
um. Assinale a opção que preenche corretamente a
lacuna.

A) I-Participação, controle social e gestão participativa; IIFormação, comunicação e produção de conhecimento;
III-Cuidado em saúde e IV-Intersetorialidade e diálogos
multiculturais;
B) I-Participação, controle social e gestão participativa; IIFormação, comunicação e produção de conhecimento;
III-Cuidado em saúde e IV-Problematização;
C) I-Emancipação; II-Formação, comunicação e produção
de conhecimento; III-Cuidado em saúde e IVIntersetorialidade e diálogos multiculturais;
D) I-Participação, controle social e gestão participativa; IIFormação, comunicação e produção de conhecimento;
III-Cuidado em saúde e IV-Amorosidade.

A) Prevenção da saúde;
B) Recuperação da saúde;
C) Proteção da saúde;
D) Promoção da saúde.
QUESTÃO 14
O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes, determina o conceito de qual tipo
de vigilância?
A) Vigilância
B) Vigilância
C) Vigilância
D) Vigilância

Epidemiológica;
Sanitária;
em Saúde Ambiental;
da Saúde do Trabalhador.
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QUESTÃO 18
De acordo com a Portaria no2.761, de 19 de novembro de
2013 a Política Nacional de Educação Popular em Saúde
(PNEPS-SUS), essa política é orientada pelos seguintes
princípios que são eles:

QUESTÃO 22
De acordo com a Estratégia da Saúde da Família, assinale
a alternativa que melhor apresenta as especificidades da
Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde.
A) A existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita
no sistema de cadastro nacional vigente, que passa a
ser a UBS de referência para a equipe de agentes
comunitários de saúde;
B) A existência de um enfermeiro para até, no máximo, 12
ACS e, no mínimo, quatro, constituindo, assim, uma
equipe de agentes comunitários de saúde;
C) O cumprimento da carga horária integral de 40 horas
semanais por toda a equipe de agentes comunitários,
composta por ACS e enfermeiro supervisor. Fica
garantido o financiamento das equipes de agentes;
D) Todos as alternativas anteriores estão corretas.

A) Diálogo, amorosidade, problematização, construção
compartilhada do conhecimento, emancipação e
compromisso;
B) Diálogo e problematização;
C) Diálogo e construção compartilhada do conhecimento;
D) Diálogo, amorosidade, problematização, construção
compartilhada do conhecimento e emancipação.
QUESTÃO 19
De acordo com a Lei no 8.142, de 28 de dezembro de
1990, a cada quantos anos deverão ocorrer as
Conferências Nacionais de Saúde?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

QUESTÃO 23
De acordo com a implantação da Estratégia de Saúde da
Família, assinale a alternativa que melhor descreve o
objetivo correspondente:

anos;
anos;
anos;
anos.

A) Visa a organização da atenção primária no país;
B) Reorienta o processo de trabalho com o maior potencial
de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos
da atenção primária;
C) Amplia a resolutividade e impacto na situação de saúde
das pessoas, além de propiciar uma importante relação
custo-efetividade;
D) Todos as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 20
Em qual ano o Programa de Agentes Comunitários de
Saúde foi oficialmente implantado pelo Ministério da
Saúde?
A) 1988;
B) 1990;
C) 1991;
D) 1992.
QUESTÃO 21
Marque a opção que descreve uma especificidade do
Agente Comunitário de Saúde:
A) Realizar atividades somente programadas e de atenção
à demanda programada;
B) Participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da USB;
C) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil
epidemiológico para o planejamento e a programação
de saúde bucal;
D) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter
os cadastros atualizados.
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QUESTÃO 24
De acordo com a Conferência Internacional sobre
Cuidados Primários de Saúde, assinale a alternativa que
melhor declara o contido na Alma-Ata 1978:
A) A Conferência reafirma enfaticamente que a saúde estado de completo bem-estar físico, mental e social, e
não simplesmente a ausência de doença ou
enfermidade - é um direito humano fundamental, e que
a consecução do mais alto nível possível de saúde é a
mais importante meta social mundial, cuja realização
requer a ação de muitos outros setores sociais e
econômicos, além do setor da saúde;
B) A chocante desigualdade existente no estado de saúde
dos povos, particularmente entre os países
desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como
dentro dos países, é política, social e economicamente
inaceitável e constitui por isso objeto da preocupação
comum de todos os países;
C) O desenvolvimento econômico e social baseado numa
ordem econômica internacional é de importância
fundamental para a mais plena realização da meta de
saúde para todos e para a redução da lacuna entre o
estado de saúde dos países em desenvolvimento e dos
desenvolvidos. A promoção e proteção da saúde dos
povos é essencial para o contínuo desenvolvimento
econômico e social e contribui para a melhor qualidade
de vida e para a paz mundial;
D) Todos as alternativas anteriores estão corretas.
QUESTÃO 25
A categoria desses profissionais é responsável pela
interface direta da comunidade com os profissionais de
Saúde, efetivando os Cuidados Primários de Saúde. São
eles:
A) Agentes de Combate às Endemias (ACE);
B) Enfermeiros;
C) Agentes Comunitário de Saúde (ACS);
D) Médicos.
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