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NOME:

Nº DO PRÉDIO:

SALA:

ASSINATURA

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada,
etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a
questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize
caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA
PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 8
QUESTÃO 01
O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no acolhimento, pois é membro da equipe que faz
parte da comunidade, o que permite a criação de vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a
equipe. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a função do agente comunitário de saúde é:
A) Recadastrar todas as pessoas de sua microárea.
B) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
C) Orientar as famílias quanto à disponibilização dos serviços de saúde na sua microárea.
D) Acompanhar, por meio dos cartões, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade.
QUESTÃO 02
A leishmaniose tegumentar americana, conhecida popularmente pelos nomes “úlcera de bauru”, “nariz de tapir” e
“ferida brava”, caracteriza-se por apresentar:
A) Feridas indolores na pele ou mucosas do indivíduo afetado.
B) Transmissão de pessoa para pessoa, sem a necessidade de um vetor.
C) Transmissão pelo macho do inseto da família dos flebotomíneos no momento da picada.
D) Comprometimento das células que formam o sistema imune da epiderme, notadamente os micrófagos,
localizados nos tecidos cutâneos e subcutâneos.
QUESTÃO 03
O hipoclorito de sódio é utilizado como desinfetante, também usado para purificar a água para uso e consumo
humano, e é uma importante medida de combate às doenças diarreicas. Para purificar a água para consumo
humano, recomenda-se colocar
A) 4 a 6 ml de água sanitária para cada 5 litros de água.
B) 2 a 4 gotas de água sanitária para cada 1 litro de água.
C) 1 a 8 gotas de água sanitária para cada 10 litros de água.
D) 10 a 12 gotas de água sanitária para cada 2 litros de água.
QUESTÃO 04
Analise o quadro a seguir e relacione a 2.ª coluna de acordo com a 1.ª.
1- Epidemia
( ) Em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma
2- Surto
epidemia se espalha por diversas regiões do planeta.
3- Pandemia
( ) Caracteriza-se quando um surto acontece em diversas regiões.
4- Endemia
( ) Acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em
uma região específica.
( ) Não está relacionada a uma questão quantitativa. É classificada quando acontece
com muita frequência no local.
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:
A) 1, 2, 3, 4.
B) 2, 4, 1, 3.
C) 4, 1, 3, 2.
D) 3, 1, 2, 4.
QUESTÃO 05
Transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, a dengue é uma doença viral que se espalha rapidamente no mundo. Nos
últimos 50 anos, a incidência aumentou 30 vezes, com ampliação da expansão geográfica para novos países e, na
presente década, para pequenas cidades e áreas rurais. Considerando o controle de epidemias de dengue, o
agente comunitário de saúde (ACS) deve atuar de forma articulada com a equipe de controle de endemias,
sendo uma de suas atribuições:
A) Estar informado sobre a situação da dengue em sua área de trabalho, orientando o pessoal sob sua
responsabilidade, em especial quanto à presença de casos suspeitos e quanto ao encaminhamento para a
unidade de saúde ou serviço de referência.
B) Executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico,
aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica.
C) Informar ao morador a importância da verificação de existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue
no domicílio e peridomicílio, chamando a atenção para os criadouros mais comuns na sua área de atuação.
D) Nenhuma das alternativas acima.
QUESTÃO 06
Marque a alternativa CORRETA, que indica o significado e conceito epidemiológico de “prevalência”:
A)
B)
C)
D)

Comportamento das doenças ou dos agravos à saúde em uma população.
Relação entre o número de eventos reais e os que poderiam acontecer.
Número de casos novos de uma morbidade.
Caso existente das doenças na população.
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QUESTÃO 07
O ACS desenvolve suas ações nos domicílios de sua área de responsabilidade. Analise as afirmativas abaixo
sobre suas atribuições:
1- Acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco, visando garantir
uma melhor monitoria de suas condições de saúde.
2- Coletar dados para análise da situação das famílias acompanhadas.
3- Desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao
trabalhador e ao idoso, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças.
4- Valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de
confiança.
5- Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco.
Consideram-se CORRETAS as afirmativas:
A) 2, 3 e 5.
B) 1, 2 e 4.
C) 3, 4 e 5.
D) 1, 2 e 4.
QUESTÃO 08
Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto é, tem maior
possibilidade ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. São exemplos de algumas situações de risco que o
ACS deve conhecer:
A) Bebês nascidos com menos de dois quilos.
B) Pessoas necessitadas de cuidadores, mesmo que alguém exerça essa função.
C) Crianças desnutridas.
D) Gestantes que fazem o pré-natal.

PROVA DE SUS
Questões numeradas de 09 a 12
QUESTÃO 09
A Lei n.º 8.080/1990 regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde executados, isolada ou
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
São princípios e diretrizes dessa lei, EXCETO
A)
B)
C)
D)

Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
Universalidade de acesso aos serviços de saúde em alguns níveis de assistência.
Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
Direito das pessoas assistidas à informação sobre sua saúde.

QUESTÃO 10
No pacto pela vida, são firmados compromissos em torno de medidas que resultam em melhorias da situação de
saúde da população brasileira. A partir dele, definem-se prioridades e metas a serem alcançadas nos municípios,
regiões, estados e país. Atualmente, são prioridades em vigência:
A) Saúde do adolescente.
B) Prevenção da saúde.
C) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças infectocontagiosas e surtos, com ênfase somente na
dengue, malária e influenza.
D) Controle do câncer do colo do útero e da mama.
QUESTÃO 11
O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar
a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a
resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. Assinale a alternativa que NÃO está relacionada ao NASF:
A) Faz parte da atenção básica e constitui serviços com unidades físicas independentes ou especiais, de livre
acesso para atendimento individual ou coletivo.
B) É constituído por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento.
C) Deve atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus serviços (exemplo, CAPS, Cerest,
Ambulatórios Especializados etc.), além de outras redes como SUAS, redes sociais e comunitárias.
D) Deve buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS),
principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de
intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários.
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QUESTÃO 12
Os princípios e as diretrizes do SUS estão na Constituição Federal de 1988, regulamentados e reafirmados no
capítulo II, artigo 7.º, da Lei n.º 8.080/1990. Entre os princípios básicos do SUS, podemos destacar:
A) Resolução dos problemas financeiros da comunidade.
B) Gerenciamento de serviços sociais.
C) Participação social.
D) Informação às pessoas da comunidade sobre o financiamento da casa própria.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 13 a 17
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões que se seguem.

A porção de infância que nos habita
1

5

10

15

A PARTIR DE 1987 eu existia. Minha infância foi compartilhada com dois irmãos. Filha do meio, precisei
aprender a ocupar essa posição tantas vezes apertada, mas incrível de ser entre. Minha mãe conta que um dia,
depois de me dar banho e me trocar, foi fazer o mesmo ainda com os outros dois, como de costume. Quando acabou
a tarefa, chamava, chamava por mim, e nada. Eu ouvia, mas não respondia. Estava brincando de me esconder. Uma
foto registra essa história, e a minha carinha, sério, é impagável.
Tenho disciplina rigorosa em não deixar que essa criança que um dia fui se esconda de modo definitivo, fuja
ou seja esquecida. Sigo à risca a missão de mantê-la por perto. Ainda semana passada fui criança. Enquanto
escolhia os tomates na feira, ao sentir o sol fazer festa em mim depois de um período de frio chuvoso ou quando
corri ao encontro dele, jogando-me num abraço gostoso. Os dias pedem a espontaneidade da graça de criança. A
gente precisa cuidar desse espaço de afeto, a porção de infância que nos cabe. É urgente. O cantor canadense
Leonard Cohen também escreveu livros; em A Brincadeira Favorita (Cosac Naify), ele alerta que, "conforme os olhos
vão se acostumando a ver, blindam-se contra a fantasia". A brutalidade da "adulteza", essa força impositiva que
torna tudo tão banalmente comum. Contra isso, fica aqui o meu manifesto em defesa das coisas (extra)ordinárias e
de como é importante recuperar e conversar com a criança que ainda nos habita para evitar o desastre iminente de
uma vida feita só de realidade. [...]
Fonte: MARTINS, L. B. A porção de infância que nos habita. Revista Vida Simples, nov. 2017, p. 37.

QUESTÃO 13
Através do texto, podemos inferir que, cronologicamente, a autora do texto encontra-se na fase:
A) Infantil.
B) Adolescente.
C) Velhice.
D) Adulta.
QUESTÃO 14
De acordo com o texto, a “disciplina rigorosa” que a autora diz ter impede que ela
A) tenha comportamentos infantis.
B) cultive pensamentos fantasiosos.
C) esqueça seu lado criança.
D) esqueça suas obrigações.
QUESTÃO 15
De acordo com o texto, fazem parte do universo da criança, EXCETO
A) a ingenuidade.
B) o comum.
C) o extraordinário.
D) a fantasia.
QUESTÃO 16
Considere o trecho: “A brutalidade da ‘adulteza’, essa força impositiva que torna tudo tão banalmente comum.”
(Linhas 12-13)
Nesse trecho, a presença das aspas na palavra “adulteza” assinala o uso de:
A) Ironia.
B) Estrangeirismo.
C) Discurso direto.
D) Neologismo.
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QUESTÃO 17
Considere o trecho: “Contra isso, fica aqui o meu manifesto em defesa das coisas (extra)ordinárias e de como é
importante recuperar e conversar com a criança que ainda nos habita [...]” (Linhas 13-14)
Sobre o termo que se encontra entre parênteses no trecho, marque a alternativa INCORRETA.
A) Sempre que for utilizado, sua grafia deverá ser feita entre parênteses.
B) Modifica o sentido da palavra “ordinárias”.
C) Trata-se de um prefixo que significa posição exterior, fora de.
D) Foi usado entre parênteses para ser evidenciado, destacado.

PROVA DE MATEMÁTICA
Questões numeradas de 18 a 20
QUESTÃO 18
Um ciclista, com velocidade média de 30 km/h, gastou 6 dias para fazer um trajeto, pedalando 14 horas por dia. O
retorno, pelo mesmo caminho, foi feito em 7 dias, pedalando 10 horas por dia. Sua velocidade média no retorno foi
de
A) 35 km/h.
B) 36 km/h.
C) 38 km/h.
D) 40 km/h.
QUESTÃO 19
A que taxa se deve aplicar um capital de R$ 6.000,00 para que se obtenha R$ 810,00 de juros, em 9 meses, no
sistema de capitalização simples?
A) 1,5% a.m.
B) 2% a.m.
C) 2,5% a.m.
D) 1,8% a.m.
QUESTÃO 20
Considere a figura abaixo, na qual Aˆ = Bˆ = Eˆ = 90 º , AB = 8cm, AE = ED = 4cm, DC = 5cm e BC = 7cm. Com base
nesses dados, é CORRETO afirmar que a área dessa figura vale
A) 32cm 2 .

C

B) 36cm 2 .
C) 38cm 2 .

E

D

D) 40cm 2 .

A

B
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