Processo Seletivo
Simplificado Público

Agente Comunitário de Saúde
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 3 (três) horas, já incluído o tempo
de preenchimento do cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar
da sala e a ela não retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão
permanecer na sala e somente poderão sair juntos
do recinto, após aposição em ata de suas respectivas
assinaturas.
4 - Você poderá levar o seu caderno de questões ao término
da Prova.

AGENDA
l 01/12/2012, realização de Prova Objetiva.
l 03/12/2012, divulgação do gabarito da Prova Objetiva.
l 04 e 05/12/2012, interposição de recursos contra
as questões da Prova Objetiva.
l 07/12/2012, divulgação do resultado final da Prova
Objetiva.
l 08 a 09/12/2012, realização de Oficina de
Avaliação de Perfil.
Todas as divulgações serão feitas na Internet: http://
concursos.biorio.org.br
l Informações:
Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
Internet: http://concursos.biorio.org.br
E-mail: concursos@biorio.org.br

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que
contém 40 questões objetivas, está completo.
2 - Confira se seus dados e a área/microregião escolhidos,
indicados no cartão de respostas, estão corretos. Se
notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao
Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência,
você deve assinar o cartão de respostas no espaço
apropriado.
3 - Confira atentamente se o número que consta neste
caderno de perguntas é o mesmo do que consta em
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência,
notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local.
4 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser
rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
5 - Para cada questão objetiva são apresentadas cinco
alternativas de respostas, apenas uma das quais está
correta. Você deve assinalar essa alternativa de modo
contínuo e denso.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta
será considerada errada mesmo que uma das alternativas
indicadas seja a correta.

E
O candidato aprovado na Prova Objetiva(PO) e
convocado para a Oficina de Avaliação de Perfil (OA)
deverá comparecer ao local designado, nos dias 8 e
9 de dezembro, devendo chegar com 30 (trinta) minutos
de antecedência ao horário estabelecido, munido dos
documentos original e cópia simples, sendo a cópia
retida junto com o formulário de credenciamento, dos
seguintes documentos (conforme subitem 11.5 do
Edital):

a) Documento de Identidade com foto recente
(Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, etc.).
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF).
c) Comprovante de Residência no nome do
candidato.
d) Comprovante de Escolaridade.
e) Uma foto 3X4 colorida recente.

E
O candidato que não comparecer, chegar
atrasado ou comparecer sem os itens acima
será eliminado do Processo Seletivo Público.
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LÍNGUA PORTUGUESA

O texto abaixo se liga às questões 4 a 7.

O texto abaixo é o ponto de partida das questões 1 a 3.

Entrevista na fila do hospital

Saúde e bem-estar

Quais os problemas que a saúde no Brasil enfrenta
atualmente? e que soluções você apontaria para cada
problema?

O maior problema do Sistema Único de Saúde (SUS) é
a falta de médicos, de acordo com a pesquisa Sistema
de Indicadores de Percepção Social (SIPS), divulgada
nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). Essa questão foi apontada por 58,1% dos
entrevistados. Em segundo lugar ficou a “demora para
ser atendido nos centros de saúde ou nos hospitais da rede
pública” (35,4%), seguido por “demora para conseguir
uma consulta com especialista” (33,8%). Os dados, de
acordo com o Ipea, indicam que a população quer acesso
“mais fácil, rápido e oportuno” à rede pública de saúde.

Eu acho que o problema maior que a saúde enfrenta no
Brasil é a falta de hospitais bem amplos, com ótimos
aparelhos e mais médicos capacitados, com salário
aumentado, pois assim aumentaria o número de jovens
querendo ser médico, a construção de hospital em todos
os municípios, e a fiscalização dos médicos que trabalham
no hospital.
4 - O que mostra, nesse caso, que se trata de uma
entrevista?

1 - No texto acima são indicados três problemas da saúde
pública no Brasil; esses problemas estão organizados,
respectivamente do mais grave ao menos grave, na
seguinte alternativa:

(A) a estrutura de pergunta e resposta.
(B) a grande quantidade de reclamações.
(C) a falta de resposta ao que foi perguntado.
(D) a falta de soluções para os problemas indicados.
(E) o pequeno tamanho do texto.

(A) falta de médicos – demora no atendimento – demora
para marcar consultas;
(B) falta de médicos – demora para marcar consultas –
demora no atendimento;
(C) demora para marcar consultas – demora no
atendimento – falta de médicos;
(D) demora no atendimento – demora para marcar
consultas – falta de médicos;
(E) demora no atendimento – falta de médicos – demora
para marcar consulta.

5 - A solução apresentada pelo entrevistado para a falta de
hospitais é:
(A) a compra de novos aparelhos;
(B) o aumento dos salários dos médicos;
(C) a construção de hospitais em todos os municípios;
(D) a fiscalização dos médicos;
(E) incentivo aos jovens para que sejam médicos.
6 - Se fossem construídos hospitais em todos os
municípios, a maior vantagem dessas construções seria:

2 - O responsável pelas informações dadas no texto é:
(A) o Sistema Único de Saúde (SUS);
(B) a pesquisa Sistema de Indicadores de Percepção
Social (SIPS);
(C) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA);
(D) o corpo médico dos hospitais públicos;
(E) a população que procura atendimento nos hospitais
públicos.

(A) a rapidez no atendimento;
(B) a redução das despesas médicas;
(C) a maior oferta de medicamentos;
(D) o maior número de médicos;
(E) a melhor fiscalização dos serviços.
7 - Se fossem aumentados os salários dos médicos
no serviço público, essa medida traria uma série de
consequências. Assinale a alternativa que NÃO mostra
uma consequência desses aumentos:

3 - Se o principal problema da saúde pública no Brasil
for a falta de médicos, a medida mais rápida a ser tomada
para combater esse problema é:

(A) mais incentivo aos jovens para desejarem a carreira
médica;
(B) aumento do número de médicos no atendimento;
(C) maior prazer dos profissionais no exercício da
profissão;
(D) aumento das despesas públicas na área da saúde;
(E) redução dos impostos para a população.

(A) aumentar o número de faculdades de Medicina;
(B) incentivar estudantes a fazerem o curso de Medicina;
(C) reduzir os preços das mensalidades das faculdades de
Medicina;
(D) contratar mais médicos para o serviço público;
(E) melhorar a aparelhagem utilizada nos hospitais.
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Texto para as questões 8 a 12.

(C) prioridade / problema;
(D) quantidade / número;
(E) Brasil / mundo.

O maior problema da saúde pública no Brasil é a
falta de investimentos no setor. Ainda que nosso país seja
um dos que mais cobram impostos no mundo, essa imensa
verba arrecadada não tem como prioridade nem a saúde nem a
educação. Além do mais, por sermos, em nossa grande maioria,
de pouco rendimento econômico, há uma grande quantidade
de doenças que atingem grande número de brasileiros, o que
agrava o problema.
(Carta do leitor, O Globo)

Texto para as questões 13 a 16.

8 - Segundo a opinião do leitor, autor da carta, a injustiça
está em que o governo:
(A) arrecada muito e não presta os serviços adequados;
(B) não toma providências para desenvolver a educação;
(C) provoca o aparecimento de grande número de doenças;
(D) não se encarrega convenientemente da distribuição
gratuita de medicamentos;
(E) não se importa com a grande quantidade de doentes.

13 - Nessa imagem, o termo “país” se refere:
(A) a qualquer país com problemas na saúde pública;
(B) a todos os países que passam pelos mesmos problemas
que o Brasil;
(C) aos países pobres, em geral;
(D) aos países ricos, que não têm tantos problemas de saúde;
(E) ao Brasil, citado na frase anterior.

9 - Outro problema a que alude o autor dessa carta está
localizado no terreno:
(A) do transporte público;
(B) da educação pública;
(C) da limpeza urbana;
(D) dos altos salários;
(E) dos baixos impostos.

14 - Com a frase “E o seu médico também”, o autor do
texto reclama:
(A) do mau atendimento dos médicos;
(B) do pouco número de médicos;
(C) dos baixos salários pagos aos médicos;
(D) da pouca educação do povo, em geral;
(E) dos maus administradores dos hospitais.

10. Em todas as alternativas abaixo há um substantivo e
um adjetivo; aquela alternativa em que o adjetivo aparece
depois do substantivo é:

15 - Ao dizer que “O país tem urgência de ser bem
tratado”, o autor do texto protesta contra:

(A) maior problema;
(B) grande quantidade;
(C) saúde pública;
(D) grande número;
(E) imensa verba.

(A) a pressa no atendimento;
(B) o péssimo atendimento ao público;
(C) a pobreza dos brasileiros, em geral;
(D) o atraso no atendimento;
(E) os problemas globais na área da saúde.

11 - Muitas vezes, ao escrevermos um texto manualmente,
temos que separar palavras ao final de uma linha; assinale
a alternativa em que as sílabas da palavra dada foram
separadas corretamente:

16 - O texto é composto por três frases:
I - Saúde no Brasil.
II - O país tem urgência de ser bem tratado.
III - E o seu médico também.

(A) saúde: SAÚ-DE
(B) arrecadada: A-RRE-CA-DA-DA
(C) investimentos: IN-VE-STI-MEN-TOS
(D) número: NÚ-ME-RO
(E) rendimento: RE-NDI-MEN-TO

Entre essas frases, aquela ou aquelas que falam diretamente
com o leitor é (ou são):

12 - As duas palavras do texto (Carta do Leitor) que
apresentam o mesmo significado são:

(A) apenas I;
(B) apenas II;
(C) apenas III;
(D) apenas I e II;
(E) apenas II e III.

(A) saúde / educação;
(B) verba / impostos;
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Texto para as questões 17 a 20.

20 - Entre os problemas citados pela revista, assinale
aquele que NÃO se relaciona à área da saúde:

Carolina Pimentel
Repórter da Agência Brasil

(A) os homicídios;
(B) a dengue hemorrágica;
(C) a dengue não-hemorrágica;
(D) as lesões por atos de violência;
(E) as lesões causadas por acidentes de trânsito.

Brasília – A revista inglesa The Lancet, uma das mais
importantes publicações da área médica em todo o
mundo, lançou hoje (9) edição especial sobre a saúde
dos brasileiros. O trabalho de dois anos resultou em seis
artigos sobre os progressos, fracassos e desafios do Brasil.
A dengue aparece como um dos maiores problemas de
saúde pública do país. Na última década, foram registrados
cerca de 3,5 milhões de casos – entre eles, 12 mil da forma
grave da doença (hemorrágica) - e 900 mortes. Para os
especialistas, os esforços devem ter como prioridade o
surgimento de vacinas contra a doença.
A revista constata também que o Brasil precisa reduzir a
taxa de mortalidade por acidentes de trânsito e violência.
Os homicídios e as lesões causadas pelo trânsito somam
mais de 60% das mortes por causas externas, conforme a
publicação.

RACIOCÍNIO LÓGICO
21 - Observe a sequência a seguir:
134, 132, 129, 125, 120, ...
O próximo termo é:
(A) 117
(B) 116
(C) 115
(D) 114
(E) 113

17 - Entre os problemas citados pela revista só NÃO
encontramos:
(A) a dengue hemorrágica;
(B) as vacinas ineficientes;
(C) as mortes no trânsito;
(D) lesões causadas por acidentes;
(E) a dengue não-hemorrágica.

22 - O número de formigas em um formigueiro dobra a
cada ano. Se hoje há 1.000 formigas nesse formigueiro,
daqui a cinco anos haverá a seguinte quantidade de
formigas:
(A) 5.000
(B) 8.000
(C) 16.000
(D) 32.000
(E) 64.000

18. A revista fala de um “trabalho de dois anos”; isso
significa que:
(A) a revista demorou dois anos para ser publicada;
(B) a saúde pública no Brasil só foi estudada nos últimos
dois anos;
(C) os estudos foram realizados durante dois anos;
(D) os cientistas trabalharam em hospitais brasileiros por
dois anos;
(E) os artigos publicados demoraram dois anos em sua
elaboração.

23 - Julio tem três dias para executar uma tarefa. Se
ele executar 40% da tarefa no primeiro dia e 50% do
que faltar, no dia seguinte, restará, para o terceiro dia, a
seguinte porcentagem da tarefa:
(A) 10%
(B) 20%
(C) 30%
(D) 35%
(E) 40%

19 - Os especialistas recomendaram que, no caso especial
da dengue, o que deveria feito é:
(A) distribuição farta de medicamentos;
(B) separar os casos mais graves da dengue;
(C) cuidar exclusivamente dos casos da dengue
hemorrágica;
(D) priorizar o estudo da dengue durante dois anos;
(E) produzir vacinas específicas contra a dengue.

24 - Nem todo policial de um batalhão é casado. Assim,
nesse batalhão:
(A) não há policiais casados;
(B) todos os policiais são solteiros;
(C) alguns policiais são solteiros ou viúvos;
(D) apenas um policial é solteiro;
(E) ao menos um policial não é casado.
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25 - Observe a sequência:
12, X,

24,

30,

31 - Observe as duas primeiras linhas e em seguida
complete a terceira:

2X, 42, ....

BAROA – BOA
ARENA – ANA
ETICO – ???

Nesse caso, X é igual a
(A) 16
(B) 18
(C) 20
(D) 22
(E) 24

As interrogações são corretamente substituídas por
(A) ECO;
(B) ACO;
(C) BIO;
(D) ICO;
(E) ACA.

26 - Numa comunidade, há dois agentes comunitários
de saúde (ACS) para cada 1.200 moradores. Como
a comunidade tem 10 ACS, concluímos que esta
comunidade tem a seguinte quantidade de moradores:

32 - Hoje Agenor leu as páginas numeradas de 76 a 80 de
um livro. Assim, Agenor leu, hoje, a seguinte quantidade
de páginas:

(A) 5.200
(B) 5.600
(C) 6.000
(D) 6.600
(E) 7.200

(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8

27 - Se reordenarmos as letras de NNAAAB obtemos o
nome de
(A) uma fruta;
(B) um mamífero;
(C) uma capital de estado brasileiro;
(D) um país;
(E) um continente.
28 - Se x > 4 então y = 5. Mas y

≠

33 - Numa floresta há meio quati para cada tatu. Se há 48
quatis na floresta, então há a seguinte quantidade de tatus:
(A) 24
(B) 36
(C) 48
(D) 84
(E) 96

5. Assim:

(A) x = 4
(B) x < 4
(C) x = 5
(D) x = 0
(E) x ≤ 4

34 - De quantos modos diferentes podemos sentar dois
homens e duas mulheres em quatro cadeiras dispostas
uma do lado da outra de modo que nem as mulheres nem
os homens sentem lado a lado?

29 - Se não é verdade que Eusébio gosta de futebol e de
música, então é verdade que Eusébio:

(A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 12
(E) 16

(A) não gosta nem de futebol nem de música;
(B) gosta de futebol mas não gosta de música;
(C) gosta de música mas não gosta de futebol;
(D) gosta de música ou de futebol;
(E) pode gostar de música e não gostar de futebol.

35 - Pensei em um número. Elevei-o ao quadrado (ou
seja, multipliquei-o por ele mesmo), somei o dobro do
resultado ao resultado e multipliquei esse novo resultado
por 2, obtendo então 54. O número em que pensei é então:

30 - No jogo de basquete, cada cesta pode valer 1, 2 ou
3 pontos. Se, num certo jogo, Ademir fez sete cestas e
marcou 15 pontos, então Ademir fez no máximo a seguinte
quantidade de cestas de 1 ponto:

(A) um número par;
(B) menor do que 4;
(C) múltiplo de 5;
(D) múltiplo de 7;
(E) menor do que 3.

(A) uma;
(B) duas;
(C) três;
(D) quatro;
(E) cinco.
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36 - Uma caixa contém 6 bolas pretas e 8 amarelas.
Quantas bolas devemos retirar, sem olhar, no mínimo,
para termos certeza de que já tiramos pelo menos uma
bola de cada cor?

39 - Na sequência abaixo, cada termo a partir do terceiro
foi obtido a partir dos dois anteriores de acordo com uma
certa regra:

(A) 2
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9

O próximo termo é;

4

7

11

18

29

47 ...

(A) 64
(B) 76
(C) 79
(D) 82
(E) 89

37 - Ontem Antônio empilhou 120 caixas de sapato no
estoque, formando um paralelepípedo.
Agora a pilha está assim:

40 - Andei 50 metros em linha reta, dobrei á direita
numa perpendicular, andei por ela outros 50 metros,
dobrei à direita numa perpendicular, andei por ela mais
100 metros, dobrei à direita numa perpendicular, andei
mais 50 metros por ela e parei. Aqui estou. A distância
entre o ponto inicial desse trajeto e o ponto onde estou é
de:
(A) 0 metro
(B) 20 metros
(C) 30 metros
(D) 50 metros
(E) 100 metros

A quantidade de caixas que já foram retiradas da pilha é
igual a:
(A) 15
(B) 16
(C) 17
(D) 18
(E) 19
38 - Quando Lucas fizer 28 anos, daqui a 5 anos, terá a
idade que Antonino terá daqui a 2 anos e o dobro da idade
que Juvenal tinha há 6 anos. Juvenal terá, daqui a 12 anos,
a metade da idade que Lourenço terá daqui a 10 anos e
tem, hoje, dois anos a mais do que a idade que Leonardo
tinha há um ano. Dos cinco, o mais jovem é:
(A) Leonardo;
(B) Lourenço;
(C) Juvenal;
(D) Antonino;
(E) Lucas.
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