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INSTRUÇÕES  
 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal. 

2. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 

devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

3. Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Não 

esqueça de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal 

imediatamente. 

4. O único documento válido para a correção das provas é a Folha de Respostas, por isso, tenha a máxima atenção na transcrição de suas respostas, 

visto que o preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

5. Deverá ser utilizada caneta esferográfica, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da 

Folha de Respostas: 

7. O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo esta ser dobrada, amassada ou rasurada. 

8. Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada, 

emenda ou rasura, ainda que legível. 

9. A prova deverá ser realizada no prazo de 3h (três horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas. É importante controlar seu tempo. O candidato 

poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.  

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Somente é possível levar o caderno de 

questões após decorridas 3h (três horas) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As 

provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial.  

11. A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além da 

assinatura do termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 

13. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido utilizando aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 

carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro etc. nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

14. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização das provas. 

15. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

 
 

ATENÇÃO 

● O Caderno de Questões possui 40 (quarenta) questões numeradas em sequência as quais compõem a prova objetiva, de acordo com o 

exposto no quadro a seguir: 

 

QUANTIDADE DE  
QUESTÕES 

MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Matemática 

21 a 40 Conhecimentos Específicos 

 

● Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva. 

 

 

ED101 a 103   

http://www.aocp.com.br/
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--------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------  

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

QUESTÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESP. 
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Pelo direito de vender meu rim 

1.° Menos da metade dos 34 mil pacientes que 
entraram na fila para obter um transplante de rim nos 
Estados Unidos em 2010 conseguiu um órgão. Essa 
realidade se repete em vários países. Milhares morrem 
todos os anos enquanto esperam o rim de uma pessoa já 
falecida. Por isso, precisamos aumentar a quantidade de 
doadores vivos. E pagar a eles é uma boa maneira de 
conseguir isso. 

2.° Falo com conhecimento de causa. No fim de 2011, 
eu me submeti a uma cirurgia para doar um rim a alguém 
que não conheço. Você pode achar uma loucura. Eu 
também achei quando ouvi pela primeira vez que pessoas 
doavam por puro altruísmo. Aquilo me soou bom demais 
para ser verdade. Ao me informar melhor sobre o assunto, 
porém, percebi que os riscos são mínimos. Apenas 1 em 
cada 3 mil morrem na cirurgia. O pós-operatório foi 
melhor do que imaginei e, em 3 semanas, eu já estava de 
volta ao trabalho. Meu outro rim vai crescer e assumir a 
função do que foi removido. Hoje, sinto-me feliz por ter 
dado ao receptor cerca de 10 anos mais de vida. 

3.° O que me motivou foi fazer um bem à outra 
pessoa. Mas a compensação em dinheiro seria uma boa 
forma de convencer muita gente a fazer o mesmo. 
Segundo especialistas, um valor entre US$ 30 mil e US$ 
50 mil seria justo. O problema é que a lei americana proíbe 
esse tipo de comércio para evitar que aproveitadores 
obriguem gente muito pobre a vender o rim por uma 
ninharia. A lei brasileira também é proibitiva. Entendo 
esse temor, mas a verdade é que o sistema atual é 
extremamente injusto. A imensa maioria das vítimas é 
negra e pobre. A proibição também estimula o comércio 
clandestino, em que pessoas desesperadas acabam 
vendendo seus órgãos sem a devida assistência. Não que 
eu defenda um livre mercado para os rins. A compra e a 
distribuição dos rins seriam feitas pelo governo ou por 
uma organização sem fins de lucro. Com o aumento do 
número de doadores, poderíamos ser mais seletivos na 
escolha dos candidatos. Eles passariam por testes 
médicos e psicológicos, como foi o meu caso, e assim 
garantiríamos que apenas os mais saudáveis fariam a 
doação. 

4.° Nós pagamos diversas pessoas por terem 
profissões perigosas. Soldados e bombeiros arriscam sua 
vida para o bem da sociedade, ao mesmo tempo em que 
fazem disso o seu ganha-pão. Compensar doadores de 
rins deveria ser igual. Eles não têm por que ser vistos 
como santos ou heróis. Aliás, o estereótipo do “sacrifício 
heroico” só atrapalha – sugere que doar um rim é muito 
mais penoso do que realmente é. Claro que mudar essa 
realidade não vai ser fácil. 

5.° Tenho 21 anos e sei o quanto foi difícil convencer 
meus parentes e amigos sobre minha decisão. Mas 
precisamos começar. E o melhor jeito é tornando legal a 
venda de rins. 

BERGER, Alexander. Revista Superinteressante. Edição 302, Jan. 
2012. 

 

QUESTÃO 01 

 Com base na leitura do texto, é possível afirmar que 
o autor 

(A) doou seu rim para uma pessoa da família que 
necessitava de ajuda. 

(B) doou seu rim para uma pessoa desconhecida. 

(C) doou seu rim de livre e espontânea vontade para uma 
criança de 7 anos. 

(D) não doou seu rim porque o valor que receberia em 
troca era menor do que 30 mil dólares. 

(E) não doou seu rim porque tem apenas 21 anos de 
idade. 

 

QUESTÃO 02 

 São informações contidas no texto, EXCETO 

(A) é preciso aumentar a quantidade de doadores vivos. 
(B) seria uma boa opção tornar legal a venda de rins. 
(C) muitas pessoas morrem todos os anos enquanto 

esperam o rim de uma pessoa já falecida. 
(D) o sistema atual brasileiro é injusto com relação à 

doação de órgãos vigente. 
(E) os doadores de órgãos devem ser vistos como santos 

ou heróis. 
 

QUESTÃO 03 

 De acordo com o autor do texto, “compensar 
doadores de rins” (4º parágrafo) deveria equivaler 
ao/à 

(A) valor atribuído por cada pessoa, individualmente. 
(B) valor estimado pelos programas de doação dos 

Estados Unidos. 
(C) valor estipulado pelo governo brasileiro. 
(D) importância atribuída para diversas profissões 

perigosas que arriscam a vida para o bem da 
sociedade (soldados e bombeiros). 

(E) salário de médicos e psicólogos. 
 

QUESTÃO 04 

 Observe a frase: “Eu também achei quando ouvi 
pela primeira vez que pessoas doavam por puro 
altruísmo” (2º parágrafo). A palavra em destaque 
significa 

(A) abnegação. 
(B) obrigação. 
(C) medo. 
(D) desrespeito. 
(E) egoísmo. 
 

QUESTÃO 05 

 Em, “Hoje, sinto-me feliz por ter dado ao receptor 
cerca de 10 anos mais de vida” (2º parágrafo), o 
pronome pessoal “me” refere-se ao 

(A) autor do texto. 
(B) receptor do órgão. 
(C) leitor. 
(D) rim. 
(E) transplante. 
 

QUESTÃO 06 

 Na frase, “Com o aumento do número de doadores, 
poderíamos ser mais seletivos na escolha dos 
candidatos” (3º parágrafo), a palavra “aumento” 
classifica-se como 

(A) verbo. 
(B) adjetivo. 
(C) predicado. 
(D) substantivo. 
(E) sujeito. 
 

QUESTÃO 07 

 A palavra “penoso” é grafada com a letra “s”, mas 
a pronúncia é feita com /z/. O mesmo ocorre em 

(A) azaleia. 
(B) açougue. 
(C) ousado. 
(D) exato. 
(E) azulejo. 
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QUESTÃO 08 

 Assinale a alternativa que apresenta o mesmo 
sufixo da palavra “compensação”. 

(A) Preten___ 
(B) Compreen___ 
(C) Inten ___ 
(D) Admi___ 
(E) Conce___ 
 

QUESTÃO 09 

 A correta separação de sílabas está em qual 
alternativa? 

(A) Doa-do-res 
(B) Ga-ran-ti-ría-mos 
(C) Sau-dá-ve-is 
(D) He-ro-i-co 
(E) Re-al-men-te 
 

QUESTÃO 10 

 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 
concordância nominal. 

(A) Na empresa atual temos menos concorrência. 
(B) Gostaria de pedir duzentas gramas de queijo. 
(C) Surgiram muitas dúvidas no dia da prova. 
(D) O comprimento da calça estava meio pequeno. 
(E) A menina andava meio chateada com a situação. 
 

MM AA TT EE MM ÁÁ TT II CC AA   

 
QUESTÃO 11 

 Encontre o resultado da seguinte equação: 

)3()4(20 
 

e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 

(A) – 10 
(B) – 4 
(C) 1 
(D) 8 
(E) 27 
 

QUESTÃO 12 

 Para o início das aulas, Paula foi à papelaria e 
comprou um caderno no valor de R$ 18,50 uma 
caneta no valor de R$ 2,75 uma lapiseira no valor 
de R$ 6,40 uma borracha no valor de R$ 0,55. Para 
pagar suas compras, Paula foi ao caixa e deu duas 
notas de R$ 20,00. Quantos reais Paula recebeu de 
troco?  

(A) R$ 11,80 
(B) R$ 12,35 
(C) R$ 15,10 
(D) R$ 21,50 
(E) R$ 28,20 
 

QUESTÃO 13 

 Na panificadora “Ki DELÍCIA”, um pãozinho francês 
custa R$ 0,30. Considerando o valor de cada pão, 
quantos pães podem ser comprados com R$ 12,90? 

(A) 41 pães. 
(B) 42 pães. 
(C) 43 pães. 
(D) 44 pães. 
(E) 45 pães. 
 

QUESTÃO 14 

 Junior comprou um pacote com 2145 jujubas, e 
quer dividi-las entre seus 33 amigos de sala de 
aula. Quantas jujubas cada amigo de Junior irá 
ganhar?  

(A) 60 jujubas. 
(B) 65 jujubas. 

(C) 70 jujubas 
(D) 75 jujubas. 
(E) 80 jujubas. 
 

QUESTÃO 15 

 João Paulo costuma abastecer seu carro no posto 
“BR 66”. Da última vez que João Paulo abasteceu, o 
litro da gasolina custava R$ 2,63 e ele pediu para o 
frentista colocar 23 litros deste combustível. 
Quanto João Paulo pagou para abastecer seu 
carro?      

(A) R$ 60,49 
(B) R$ 63,12 
(C) R$ 65,75 
(D) R$ 68,38 
(E) R$ 71,00 
 

QUESTÃO 16 

 Resolva a seguinte operação com números 

decimais: 734,1332,65   
e, em seguida assinale a 

resposta correta. 

(A) 51,186 
(B) 51,286 
(C) 51,386 
(D) 51,486 
(E) 51,586 
 

QUESTÃO 17 

 O tanque de combustível da motocicleta de Waldir 
tem capacidade para 12 litros de gasolina. O 

marcador de combustível está indicando 
4

1 . 

Quantos litros de gasolina há no tanque de 
combustível da motocicleta de Waldir?  

(A) litros2 . 

(B) litros5,2 . 

(C) litros3 . 

(D) litros5,3 . 

(E) litros4 . 

 

QUESTÃO 18 

 Giovana e Giovani fizeram uma viagem de 
automóvel. Giovana guiou 350 quilômetros e 
Giovani guiou 480 quilômetros a mais que Giovana. 
Quantos quilômetros guiaram os dois?  

(A) 1100  

(B) 1180  

(C) 1233  

(D) 1289  

(E) 1380  

 

QUESTÃO 19 

 O preço de um televisor é R$ 1.360,00 à vista. 
Reginaldo comprou-a em 6 prestações de R$ 
340,00. Quanto Reginaldo pagou de acréscimo pelo 
televisor?  

(A) 00,650$R  

(B) 00,660$R  

(C) 00,670$R  

(D) 00,680$R  

(E) 00,690$R
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QUESTÃO 20 

 Calcule o valor da seguinte expressão numérica: 

763616   e, em seguida, assinale a alternativa 

correta.    

(A) 288 
(B) 384 
(C) 480 
(D) 576 
(E) 672 
 

CC OO NN HH EE CC II MM EE NN TT OO SS   EE SS PP EE CC ÍÍ FF II CC OO SS   

 
QUESTÃO 21 

 Desde os primeiros dias de vida, a adoção de 
cuidados com a saúde bucal deve ser estimulada e 
motivada pelos profissionais da equipe de saúde. 
Assim, é correto afirmar que 

(A) o uso de creme dental com flúor deve ser utilizado por 
crianças de todas as idades, pois não há problemas se a 
criança engolir o produto. 

(B) durante a escovação, a quantidade de creme dental é 
diretamente proporcional a limpeza, por isso deve-se 
orientar  aos pais colocar uma grande quantidade do 
produto para escovação dos dentes das crianças. 

(C) o método mais eficaz para limpeza dos dentes das 
crianças é o uso da escova de dentes com creme dental, 
sendo desnecessário o uso do fio dental durante os dez 
primeiros anos de vida. 

(D) o Agente Comunitário de Saúde deve orientar aos pais 
que se os dentes forem bem escovados as crianças 
podem comer sem restrição os doces e os alimentos 
industrializados. 

(E) a limpeza da cavidade bucal deve ser iniciada antes 
mesmo da erupção dos dentes. Deve-se orientar a 
utilização de um tecido limpo (gaze ou fralda) umedecido 
em água filtrada ou fervida. 

 

QUESTÃO 22 

 Assinale a alternativa que apresenta um fator 
determinante/condicionante Biológico do processo 
saúde-doença. 

(A) Idade. 
(B) Moradia. 
(C) Renda. 
(D) Educação. 
(E) Transporte. 
 

QUESTÃO 23 

 Quando a criança recebe somente leite materno, 
direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de 
outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com 
exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, 
sais de reidratação oral, suplementos minerais ou 
medicamentos diz-se que a criança está em 

(A) aleitamento materno predominante. 
(B) aleitamento materno exclusivo. 
(C) aleitamento materno misto ou parcial. 
(D) aleitamento materno complementado. 
(E) aleitamento materno. 
 

QUESTÃO 24 

 Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. 
 “A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 

Ministério da Saúde recomendam aleitamento 
materno exclusivo por ________________ meses e 
complementado até _____________ anos ou mais”. 

(A) quatro / três 
(B) oito / dois 
(C) seis / dois 
(D) sete / um 

(E) nove / quatro 
 

QUESTÃO 25 

 O leite materno dos primeiros dias, que é rico em 
anticorpos e pode ser considerado uma vacina para o 
Bebê é chamado de 

(A) mastite. 
(B) leite fortificado. 
(C) leite médio. 
(D) colostro. 
(E) leite maduro. 
 

QUESTÃO 26 

 Sobre a alimentação infantil, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  A introdução dos primeiros alimentos sólidos na dieta da 
criança deve acontecer somente após o oitavo mês de 
vida, iniciando-se pelas papas salgadas liquidificadas. 

(B) Até os quatro meses de idade, a criança ainda não atingiu 
o desenvolvimento fisiológico necessário para que possa 
receber alimentos sólidos. 

(C) Após o quinto mês de vida é necessária a introdução do 
leite artificial ou leite de vaca para manter o aporte 
energético necessário para o desenvolvimento da criança. 

(D) Na introdução da alimentação aos nove meses de idade é 
necessário suspender o aleitamento materno para que 
este não interfira na absorção dos nutrientes dos outros 
alimentos oferecidos à criança. 

(E) O ovo cozido e as carnes devem fazer parte das refeições 
da criança apenas no segundo ano de vida para evitar a 
sobrecarga do sistema gastrointestinal. 

 

QUESTÃO 27 

 Sobre a Doença Diarreica Aguda (DDA), informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

 
(   ) Dentre as medidas de prevenção e controle da 

diarreia estão a melhoria da qualidade da água 
e medidas de higiene e de manipulação de 
água e alimentos. 

(   ) Na criança com diarreia a alimentação deve ser 
reforçada, aumentando o consumo de 
alimentos ricos em gordura para equilibrar o 
gasto energético. 

(   ) Identificar sinais e/ou situações de risco em 
casos de diarreias e orientar sobre o 
tratamento da água para consumo humano, o 
destino dos dejetos e o lixo residência faz parte 
da atuação do Agente Comunitário de Saúde 
no controle da DDA. 

(   ) Nos casos de DDA o primeiro tratamento a ser 
recomendado é a hidratação venosa com soro 
fisiológico, por isso o Agente Comunitário de 
Saúde deve identificar e encaminhar todos os 
casos a Unidade de Pronto Atendimento. 

 

(A) F – F – V – V. 
(B) V – F – F – V. 
(C) V – F – V – F. 
(D) V – V – F – F. 
(E) F – V – F – V. 
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QUESTÃO 28 

 A Esquistossomose é uma doença infecciosa 
parasitária provocada por vermes do gênero 
Schistosoma,inicialmente assintomática, que pode 
evoluir até as formas formas clínicas extremamente 
graves. A sua transmissão acontece 

(A) quando o indivíduo suscetível entra em contato com 
águas superficiais onde existam caramujos, hospedeiros 
intermediários, liberando cercárias. 

(B) quando a pessoa sadia recebe a picada do mosquito 
vetor (mosquito Culex), que transmite o parasita 
causador da doença de pessoa a pessoa. 

(C) quando o ovo do verme transmissor é ingerido pela 
pessoa suscetível por meio de alimentos como frutas e 
verduras mal lavadas. 

(D) quando o indivíduo ingere água sem tratamento 
infectada pela filária que é a larva do parasita 
Schistossoma. 

(E) quando a pessoa sadia entra em contato com a pessoa 
doente e compartilha utensílios como pratos, garfos e 
copos. 

 

QUESTÃO 29 

 A transmissão vertical da Sífilis, refere-se à 

(A) transmissão da doença do vetor para o homem sadio. 
(B) transmissão da doença por transfusão sanguínea. 
(C) transmissão da doença por compartilhamento de 

agulhas. 
(D) transmissão da doença da mãe para o feto. 
(E) transmissão da doença por relação sexual 

desprotegida. 
 

QUESTÃO 30 

 Qual doença abaixo é considerada de transmissão 
sexual (DST)? 

(A) Asma. 
(B) Psoríase. 
(C) Ancolostomíase. 
(D) Elefantíase. 
(E) HIV. 
 

QUESTÃO 31 

 São fontes de transmissão do vírus HIV, EXCETO 

(A) sangue 
(B) sêmen 
(C) secreção vaginal 
(D) leite Materno 
(E) saliva 
 

QUESTÃO 32 

 Em relação às medidas preventivas na transmissão 
do vírus da Influenza A (H1N1), analise as 
afirmativas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 
I. Utilização de lenço, preferencialmente de 

tecido toda vez que tossir ou espirrar. 
 
II. Lavar as mãos frequentemente com água e 

sabão, especialmente depois de tossir ou 
espirrar.  

 
III. Uso de antibióticos em todos os casos 

suspeitos da doença. 
 
IV. Evitar passar as mãos em olhos, boca e 

nariz. 

 
(A) Apenas II e IV. 
(B) Apenas I e III. 
(C) I, II, III e IV. 

(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas I, III e IV. 
 

QUESTÃO 33 

 A Hipertensão Arterial é uma doença crônica que, 
se não controlada, pode levar a algumas 
complicações, principalmente 

(A) diabetes e colesterol alto 
(B) reumatismo e insuficiência renal 
(C) infarto e acidente vascular encefálico 
(D) intolerância à glicose e vasculite 
(E) dislipidemia e Lúpus eritematoso 
 

QUESTÃO 34 

 São fatores de risco para o desenvolvimento de 
Hipertensão Arterial, EXCETO 

(A) obesidade. 
(B) tabagismo. 
(C) alto consumo de Sódio na dieta. 
(D) atividade física regular. 
(E) alimentação rica em gorduras. 
 

QUESTÃO 35 

 No Diabetes existe a falta da produção de um 
hormônio chamado 

(A) insulina. 
(B) estrogênio. 
(C) testosterona. 
(D) hormônio estimulante da tireoide. 
(E) prolactina. 
 

QUESTÃO 36 

 Em meio a uma realidade global de índices 
elevados de doenças transmissíveis por via sexual, 
torna-se imprescindível a abordagem da prevenção 
das DST/HIV/Aids, dando-se ênfase à dupla 
proteção, com a prevenção da gravidez e a 
prevenção da infecção pelo HIV/Aids e por outras 
DST. Assim, assinale a alternativa que descreve 
essa dupla proteção. 

(A) Espermicida e diafragma.  
(B) Tabelinha e anticoncepcional oral. 
(C) Anticoncepcional injetável e diafragma. 
(D) Laqueadura e vasectomia. 
(E) Preservativo feminino e Dispositivo intra-uterino. 
 

QUESTÃO 37 

 O Preservativo masculino e/ou feminino é 
classificado como um método anticoncepcional 

(A) natural 
(B) de barreira 
(C) hormonal 
(D) irreversível 
(E) de emergência 
 

QUESTÃO 38 

 De acordo com as diretrizes da Estratégia Saúde da 
Família, é uma atribuição do Agente comunitário de 
saúde 

(A) solicitar exames complementares e prescrever 
medicações. 

(B) participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe. 

(C) encaminhar os usuários a serviços de média e alta 
complexidade. 

(D) realizar consulta odontológica para as famílias. 
(E) chefiar a secretaria municipal de saúde. 
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QUESTÃO 39 

 A ficha de cadastramento das famílias é chamada 
de 

(A) Ficha B.  
(B) Ficha C. 
(C) Ficha A. 
(D) Ficha D. 
(E) Ficha E. 
 

QUESTÃO 40 

 Qual dos profissionais abaixo Não faz parte da 
Equipe Saúde da Família? 

(A) Médico. 
(B) Enfermeiro. 
(C) Auxiliar de Enfermagem. 
(D) Agente Comunitário de Saúde. 
(E) Técnico administrativo. 
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