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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
 
Com base na leitura do texto 1, responda as questões de 1 a 4. 

 
 

Texto 1 
 

Sinal Fechado 
Chico Buarque 

 
– Olá! Como vai? 
– Eu vou indo. E você, tudo bem? 
– Tudo bem! Eu vou indo, correndo pegar meu lugar no 
futuro... E você? 
– Tudo bem! Eu vou indo, em busca de um sono tranqüilo... 
Quem sabe? 
– Quanto tempo! 
– Pois é, quanto tempo! 
– Me perdoe a pressa - é a alma dos nossos negócios! 
– Qual, não tem de quê! Eu também só ando a cem! 
– Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí! 
– Pra semana, prometo, talvez nos vejamos... Quem sabe? 
– Quanto tempo! 
– Pois é... quanto tempo! 
– Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das 
ruas... 
– Eu também tenho algo a dizer, mas me foge à lembrança! 
– Por favor, telefone - Eu preciso beber alguma coisa, 
rapidamente... 
– Pra semana... 
– O sinal... 
– Eu procuro você... 
– Vai abrir, vai abrir... 
– Eu prometo, não esqueço, não esqueço... 
– Por favor, não esqueça, não esqueça... 
– Adeus! 
– Adeus! 
– Adeus! 
 
 
 

Analise as afirmativas seguintes e assinale a alternativa que 
contém o números da(s) que está(ão) correta(s). 

 
1. O título do texto faz referência ao local onde se passa o 

fato. 
2. O tempo em que ocorre o encontro é longo. 
3. As pessoas que se encontram não se veem há muito 

tempo. 
 
A) 1, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 

 
 
 

Sobre o texto, é correto afirmar que: 
 

A) É um monólogo – uma longa fala pronunciada por uma 
única pessoa. 

B) É um monólogo interior – um pensamento de um 
personagem (ou seja, transcorre em sua mente). 

C) É um Solilóquio – uma oralização articulada do 
pensamento de um personagem. 

D) É um diálogo – uma conversa estabelecida entre duas ou 
mais pessoas. 

E) É um diálogo interior – uma conversa consigo mesmo. 
 

 
 

Observe o fragmento seguinte, analise quanto aos sinais de 
pontuação e assinale a alternativa incorreta. 

 
– Olá! Como vai? 
– Eu vou indo. E você, tudo bem? 
– Tudo bem! Eu vou indo, correndo pegar meu 
lugar no futuro... 

 
A) Os travessões foram utilizados para representar falas 

diretas. 
B) As interrogações foram usadas para se fazer perguntas. 
C) As exclamações foram para expressar ordens. 
D) As vírgulas foram usadas para indicar uma pequena pausa. 
E) As reticências foram utilizadas para indicar uma ideia que 

ficou por terminar. 
 
 
 

De acordo com o uso das palavras e expressões sublinhadas no 
texto, é correto afirmar: 

 
A) A palavra “tranqüilo” é usada para caracterizar o tipo de 

sono que se quer, isto é, a expressão “sono tranqüilo” 
representa a busca por paz.  

B) O adjetivo “tranqüilo” em relação à flexão de gênero 
(masculino e feminino) pode ser classificado como 
uniforme. 

C) A palavra “pressa” é um substantivo concreto por não 
designar ser com existência própria. 

D) A expressão “a cem” foi usada com a intenção de afirmar 
que o falante só dirige a cem quilômetros por hora. 

E) A palavra “o” indica que se trata de um sinal de trânsito 
qualquer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Com base na leitura do texto 2, responda as questões de 5 a 7. 
 
 

Texto 2 
 

::  golden plus bloqueador solar multiativo 
FPS 40 120g  
Loção com absorção rápida e textura bastante agradável. 
Aumenta em 40 vezes a proteção natural da pele exposta ao 
sol e pode ser aplicado sobre o corpo e o rosto. Ultraproteção 
para peles claras e sensíveis! 
 

Disponível: http://internet.boticario.com.br 
Acesso: 11/02/09 

 
 
 
 
 É correto afirmar que o texto possui a função de: 
  
A) Informar sobre pontos comuns a todos os produtos de 

proteção solar da empresa. 
B) Discutir cientificamente a composição química do 

produto.  
C) Fazer uma campanha de prevenção ao câncer de pele. 
D) Caracterizar o bloqueador solar golden plus.   
E) Comparar o produto com o da concorrência. 
 
 
 
Leias as afirmações seguintes: 
 
1. O texto 2 é predominantemente narrativo por apresentar 

uma sequência de fatos. 
2. O texto 2 é predominantemente descritivo porque 

reproduz características de um produto. 
3. O texto 2 é predominantemente dissertativo uma vez que 

o autor manifesta opiniões pessoais. 
 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Assinale a alternativa que contém, respectivamente, as 
palavras com o mesmo sentido no texto de: bloqueador e 
sensível. 
 
A) Protetor e sentimental. 
B) Bronzeador e delicada. 
C) Protetor e delicada. 
D) Defensor e sentimental. 
E) Bronzeador e delicada.   
 
 
Com base na leitura do texto 3 (tirinha abaixo), responda as 
questões de 8 a 10. 
 

Texto 3 

 

 
 
Analise as alternativas sobre o texto e assinale a incorreta: 

 
A) Magali, a personagem central, plantou com a intenção de 

agradar a mãe. 
B) No primeiro quadrinho, o balão indica que a personagem 

está pensando. 
C) No segundo quadrinho, Magali se surpreende. 
D) No segundo quadrinho, há sentido mesmo sem a 

personagem falar. 
E) No terceiro quadrinho, os balões indicam que as 

personagens estão falando. 
 
 
 

No diálogo existente entre as duas personagens na tirinha, a 
palavra “mãe” possui a função de chamamento. De acordo 
com a gramática normativa, esta palavra é considerada: 
 
A) Um vocativo. 
B) Um aposto. 
C) Uma onomatopeia. 
D) Uma interjeição. 
E) Uma locução interjetiva. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09
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A fala “Que amor!” pode ser classificada como: 
 
A) Declarativa. 
B) Exclamativa. 
C) Negativa. 
D) Interrogativa 
E) Imperativa. 
 
 
Com base na leitura do texto 4, responda as questões de 11 a 
15. 
 

Texto 4 
 

Campanha de Prevenção do Câncer de Pele será realizada no 
Shopping Rio Sul 
 
Devido à instabilidade do tempo, a Campanha de Prevenção 
do Câncer de Pele, promovida pelo Instituto Nacional de 
Câncer – INCA/ Ministério da Saúde, foi transferida da praia 
do Leblon para o 4º piso do Shopping Rio Sul, no próximo 
sábado. Profissionais do INCA ______ (estar) distribuindo 
ventarolas e folhetos sobre os fatores relacionados ao 
surgimento desse tipo de câncer e os hábitos que ______ 
(dever) ser adotados para prevenir a doença, das 10h às 15h. 

Disponível em: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=934  
Acesso: 11/003/09 

 
 

 
Com base na leitura do texto, analise as afirmações seguintes.  
 
1. O título antecipa o que será mais detalhado no texto. 
2. A campanha foi planejada inicialmente para acontecer em 

um shopping. 
3. A campanha é uma iniciativa de órgão privado. 
 
Estão corretas: 

 
A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
Assinale a alternativa que indica a conjugação adequada (de 
acordo com o tempo e a concordância verbal) dos verbos entre 
parênteses no texto. 
 
A) Estará e devem. 
B) Estarão e devem. 
C) Estão e deviam. 
D) Estão e deve. 
E) Estará e deve 
 

 
 
 

Assinale a alternativa que indica a ideia que exprime a oração 
“devido à instabilidade do tempo”. 
 

A) Causa. 
B) Condição. 
C) Comparação. 
D) Oposição. 
E) Tempo.  
 
 
 

Sobre os sinais de pontuação utilizados no texto, é correto 
afirmar: 
 
A) A vírgula é usada para indicar uma pequena pausa. 
B) A vírgula é utilizada para indicar que algo ficou no ar. 
C) A vírgula é usada sempre para indicar uma sequência.  
D) O travessão é utilizado para indicar uma fala direta. 
E) O ponto final é utilizado apenas no final de um texto. 
 
 
 

A palavra “próximo” é acentuada por se tratar de: 
 

A) Um monossílabo átono. 
B) Um monossílabo tônico. 
C) Uma oxítona terminada em “o”. 
D) Uma paroxítona terminada em ditongo. 
E) Uma proparoxítona.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Qual a composição mínima das Equipes de Saúde da Família 
recomendada pelo Ministério da Saúde? 
 
A) Médico, enfermeiro, dentista e Agentes Comunitários de 

Saúde. 
B) Enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde. 
C)  Médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde. 
D) Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de 

enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde. 
E) Médico, enfermeiro e agentes comunitários de saúde. 
 
 
 
Qual deve ser o número máximo de pessoas acompanhadas 
por cada ACS, na sua microárea de atuação, recomendado pelo 
Ministério da Saúde? 
 
A) 450 pessoas. 
B) 750 pessoas. 
C) 300 pessoas. 
D) 650 famílias. 
E) 700 famílias. 
 
 
 
São informações que estão na ficha de cadastro das famílias 
todas as abaixo, exceto: 
 
A) Os nomes das pessoas que moram na casa. 
B) Os meios de comunicação que a família mais utiliza. 
C) O tipo da casa e o destino dado ao lixo. 
D) A participação em grupos comunitários. 
E) A raça dos componentes da família. 
 
 
 
 
Em relação à visita domiciliar do Agente Comunitário de 
Saúde, analise as afirmativas abaixo: 
 
1. É considerado um instrumento de trabalho do ACS. 
2. Tem como objetivo levar a cesta básica para as famílias 

carentes que se enquadram nos critérios do Programa 
Bolsa- família. 

3. É utilizada pelo ACS para ações de promoção e prevenção 
da saúde das famílias. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 3, apenas. 

 
 
 

São atividades que o Agente Comunitário de Saúde realiza em 
relação à atenção à saúde das crianças todas as abaixo, exceto: 
 
A) Acompanhar o peso das crianças de zero a cinco anos de 

idade, através do cartão da criança. 
B) Estimular as mães a amamentar seus filhos, enfatizando a 

importância do aleitamento materno exclusivo até os seis 
meses de idade. 

C) Incentivar a vacinação e acompanha o esquema vacinal 
das crianças. 

D) Aplicar injeção em caso de medicação prescrita pelo 
médico. 

E) Orientar sobre o uso da Terapia de Reidratação Oral para 
crianças com diarréia 

 
 
 

Em relação à importância das reuniões comunitárias, analise 
as afirmativas abaixo: 
 
1. Permite que as pessoas se conheçam, troquem 

experiências e informações. 
2. Estimula a participação das pessoas onde possam discutir 

as questões muitas vezes comuns a todos: modos de vida, 
crenças, valores e anseios. 

3. Sensibiliza as pessoas para que reflitam e questionem 
seus problemas buscando apoio para sua resolução. 

4. Trabalha as informações, com espírito crítico e bom 
senso, ajudando cada participante a colocar o seu modo 
de pensar e se fazer respeitado. 

 
Estão corretas: 
 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta todos os princípios ético-
doutrinários do Sistema Único de Saúde: 
 

A) Universalidade, Integralidade e equidade. 
B) Equidade, descentralização e acessibilidade. 
C) Equidade, integralidade e descentralização. 
D) Universalidade, acessibilidade, equidade. 
E) Integralidade, universalidade e descentralização. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
Seleção Simplificada – 2009 
Tipo 1                                                                                Cargo: Agente Comunitário de Saúde / Nível Fundamental 

Página 5/8  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
Assinale a diretriz que mais se relaciona com a atuação do 
usuário do Sistema Único de Saúde no controle e fiscalização 
das ações e serviços de saúde: 
 

A) Municipalização. 
B) Complementaridade. 
C) Participação popular. 
D) Hierarquização. 
E) Resolutividade. 
 
 
 
Em relação ao cadastramento das famílias realizado pelo ACS, 
assinale a alternativa correta: 
 

A) O ACS deve preencher um único formulário para cada 
família. 

B) Não há necessidade de o ACS preencher formulário. 
C) O ACS deve preencher um formulário para cada pessoa 

componente da família. 
D) O número de formulários a preencher pelo ACS, para cada 

família, fica a critério da equipe de saúde da família. 
E) O ACS deve preencher formulários diferentes para 

cadastrar crianças, adolescentes, adultos e idosos da 
mesma família. 

 

 
 
Sobre as atribuições do Agente comunitário de saúde é 
incorreto afirmar: 
 

A) Está em contato permanente com as famílias 
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da 
saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o 
planejamento da equipe. 

B) Trabalha com toda a comunidade e não prioritariamente 
com a sua microárea de atuação já que o direito à saúde é 
para todos. 

C) Promove educação em saúde e mobilização comunitária, 
visando uma melhor qualidade de vida. 

D) Participa no processo de programação e planejamento 
local das ações relativas ao território de abrangência da 
Unidade de Saúde da Família. 

E) Presta cuidados primários às famílias, auxiliando as 
pessoas a cuidarem da própria saúde, através de ações 
individuais e coletivas. 

 
 
 
Em relação à atitude que deve ser adotada pelo Agente 
Comunitário de Saúde no trabalho com as famílias, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) Deve respeitar a opinião das pessoas. 
B) Deve aceitar o outro da maneira como ele é. 
C) Não deve julgar o outro mesmo discordando de sua 

opinião e estilo de vida. 
D) Deve atender as pessoas sem discriminação. 
E) Deve mudar as ideias e os costumes das pessoas para 

atingir seus objetivos. 

 
 
 

A atuação na visita domiciliar e no atendimento na unidade de 
saúde da família do profissional de saúde deve basear-se na 
ética. Sobre essa atuação, analise as afirmativas abaixo: 
 
1. A privacidade e confiabilidade das informações não devem 

ser respeitadas em risco de epidemias. 
2. Apenas as informações consideradas sigilosas, que são 

reveladas confidencialmente pelo usuário, é que não 
podem ser reveladas. 

3. É dever de todos os membros de uma equipe de saúde 
garantir o direito do usuário à privacidade, sendo sigilosas 
todas as informações descobertas no exercício da atividade 
profissional. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 

São atividades que o Agente Comunitário de Saúde realiza em 
relação à atenção à saúde das gestantes todas as abaixo, exceto: 

 

A) Identificação e encaminhamento das gestantes para o 
serviço de pré-natal na Unidade Básica de Saúde. 

B) Indicação de uso de medicamentos em caso de 
intercorrências na gestação. 

C) Realização de visitas domiciliares para monitoramento das 
gestantes, priorizando atenção nos aspectos de 
desenvolvimento da gestação. 

D) Avaliação da situação vacinal da gestante e 
encaminhamento para a Unidade Básica de Saúde para 
imunização, quando necessário. 

E) Cadastramento e acompanhamento mensal do estado de 
saúde das gestantes. 

 

 
 

Em relação às atribuições do Agente Comunitário de Saúde no 
atendimento à Saúde da Pessoa Idosa, assinale a alternativa 
incorreta: 

 

A) O ACS deve identificar e encaminhar o idoso frágil à 
Unidade de Saúde. 

B) É atribuição do ACS, avaliar condições de risco de quedas 
observáveis no domicílio. 

C) O ACS deve cadastrar todas as pessoas idosas de sua 
microárea e manter o cadastro atualizado. 

D) É atribuição do ACS, realizar avaliação multidimensional 
e avaliar quadro clínico para emitir diagnósticos e 
encaminhar à Unidade de Saúde da Família. 

E) O ACS deve desenvolver ações educativas relativas à 
saúde da pessoa idosa. 

 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
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Em relação à Estratégia de Saúde da Família, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Tem o Programa de Agentes Comunitários de Saúde como 

estratégia prioritária para sua organização de acordo com 
os preceitos do Sistema Único de Saúde. 

B) Abrange ações de saúde de promoção e de proteção, de 
prevenção de agravos, de diagnóstico, de tratamento, de 
reabilitação e de manutenção da saúde. 

C) Tem um território de atuação definido e a população sob a 
sua responsabilidade delimitada. 

D) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, tanto 
no âmbito individual quanto no coletivo. 

E) Caracteriza-se como a porta de entrada preferencial do 
sistema de saúde. 

 
 
 
Assinale a alternativa que não é de responsabilidade das 
Secretarias Municipais de Saúde: 
 
A) Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das 

Unidades Básicas de Saúde. 
B) Alimentar as bases de dados nacionais com os dados 

produzidos pelo sistema municipal de saúde. 
C) Garantir fontes de recursos para garantir o financiamento 

do Piso de Atenção Básica – PAB fixo e variável. 
D) Selecionar, contratar e remunerar os profissionais que 

compõem as equipes de atenção básica. 
E) Organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das 

referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da 
atenção básica. 

 
 
 
Em relação à educação popular em saúde, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Valorizam-se as trocas interpessoais, as iniciativas da 

população e usuários e, pelo diálogo, buscam-se a 
explicitação e compreensão do saber popular.  

B) Capacita os indivíduos a decidirem quais são as estratégias 
mais apropriadas para promover, manter e recuperar sua 
saúde com a construção de um saber sobre o processo 
saúde-doença-cuidado 

C) Visa ao desenvolvimento da autonomia e da 
responsabilidade dos indivíduos no cuidado com a saúde. 

D) É um modelo pautado no diálogo e na participação em que 
todos, profissionais e usuários, atuam como iguais, porém 
com o conhecimento centrado no saber tecnicocientífico 
detido pelo profissional de saúde. 

E) Amplia a compreensão sobre o processo saúde-doença, 
que, saindo da concepção restrita do biologicismo, passa a 
ser concebido como resultante da inter-relação causal 
entre fatores sociais, econômicos e culturais.  

 
 

 
 
 

De acordo com Manual do Sistema de Informação de Atenção 
Básica (2003), assinale a alternativa que define o conceito de 
família: 
 

A) É um grupo de pessoas unidas pelas mesmas convicções 
ou interesses e que provêm de um mesmo lugar.  

B) É o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, 
dependência doméstica ou normas de convivência que 
residem no mesmo domicílio.  

C) É o grupo de pessoas com vínculos de consangüinidade, 
não incluindo empregada doméstica que reside no 
domicílio, pensionistas e agregados. 

D) É um grupo de pessoas ligados por descendência a partir 
de um ancestral comum, matrimónio ou adoção existindo 
sempre algum grau de parentesco. 

E) A família é composta por um casal que se encontre 
afetivamente ligado e que desta união gerem filhos. 

 
 
 

Em relação à redução de danos, analise as afirmativas abaixo: 
 

1. É uma estratégia da saúde pública que visa reduzir os 
danos à saúde em conseqüência de práticas de risco. 

2. No caso específico do Usuário de Drogas Injetáveis 
objetiva reduzir os danos daqueles usuários que não 
podem, não querem ou não conseguem parar de usar 
drogas injetáveis. 

3. As ações de redução de danos devem preconizar reduzir 
todos os danos a saúde dos usuários e usuárias, 
considerando a exclusão social e as questões estruturais. 

 
Está(ão) correta(s): 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 3, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
Seleção Simplificada – 2009 
Tipo 1                                                                                Cargo: Agente Comunitário de Saúde / Nível Fundamental 

Página 7/8  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
Em relação à notificação de maus-tratos contra crianças e 
adolescentes, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A notificação cabe a qualquer cidadão que é testemunha 

ou tome conhecimento e tenha provas de violações dos 
direitos de crianças e adolescentes. 

B) É considerada infração administrativa a não comunicação 
de maus-tratos contra crianças e adolescentes pelos 
médicos, professores ou responsável por estabelecimento 
de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou 
creche à autoridade competente. 

C) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
crianças e adolescentes devem ser obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade 
de moradia da vítima. 

D) O ato de notificar inicia um processo que visa a 
interromper as atitudes e comportamentos violentos no 
âmbito da família e por parte de qualquer agressor. 

E) A notificação de maus-tratos contra crianças e 
adolescentes pelo profissional de saúde ou educação para 
o Conselho Tutelar vale como denúncia policial. 

 
 
 
Em relação ao planejamento familiar e controle da natalidade, 
analise as afirmativas abaixo: 
 
1. Planejamento familiar é o direito à informação, à 

assistência especializada e acesso aos recursos que 
permitam optar livre e conscientemente por ter ou não 
filhos, o número, o espaçamento entre eles e a escolha do 
método anticoncepcional mais adequado.  

2. O ACS deve utilizar metodologias diferentes para explicar 
à sua comunidade sobre planejamento familiar e realizar 
reuniões sempre com a presença das mulheres, que podem 
estar acompanhadas ou não de seus parceiros. 

3. A mulher antes de utilizar qualquer método contraceptivo, 
deve ser encaminhada ao serviço de saúde para uma 
avaliação do seu estado geral: pressão arterial, peso, 
prevenção do câncer de colo uterino, exame das mamas e 
tratamento de qualquer doença. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 1, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Qual o documento em que são disponibilizadas informações 
sobre as condições do nascimento de uma criança? 
 
A) A Declaração de Nascido Vivo. 
B) O Registro Civil de Nascimento. 
C) A Autorização de Internação Hospitalar. 
D) O Boletim de Produção Maternoinfantil. 
E) A Declaração de Pré-natal e parto. 
 
 
 
Em relação à cultura popular, analise as afirmativas abaixo: 
 
1. Pode ser definida como qualquer manifestação cultural 

em que o povo produz e participa de forma ativa. 
2. Surge das tradições e costumes e é transmitida de geração 

para geração.  
3. Está em constante mudança e é específica de cada 

localidade e época. 
 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 2, apenas. 
 
 
 
São competências do Agente Comunitário de Saúde todas as 
abaixo, exceto: 
 
A) Buscar alternativas frente a situações adversas, sempre 

com postura passiva respeitando as famílias que 
acompanha. 

B) Recorrer à equipe de trabalho para a solução ou 
encaminhamento de problemas identificados. 

C) Levar em conta a pertinência, oportunidade e precisão das 
ações e procedimentos que realiza, medindo-se pelos 
indivíduos, grupos e populações a que se refere sua 
prática profissional. 

D) Colocar-se em equipe de trabalho em prol da organização 
e eficácia das práticas de saúde. 

E) Pensar criticamente seus compromissos e 
responsabilidades como cidadão e trabalhador. 
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Sobre os fundamentos da Atenção Básica, preconizados pelo 
Ministério da Saúde, marque V para a(s) afirmativa(s) 
verdadeira(s) e F para a(s) afirmativa(s) falsa(s) abaixo: 
 
(    )  Desenvolver relações de vínculo e responsabilização 

entre as equipes e a população adstrita. 
(    )  Valorizar os profissionais de saúde por meio do 

estímulo e do acompanhamento constante de sua 
formação e capacitação. 

(    )  Realizar avaliação e acompanhamento sistemático 
dos resultados alcançados, como parte do processo 
de planejamento e programação. 

(    )  Estimular o controle social. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) V, V, F, F. 
B) F, V, F, V. 
C) F, F, V, V. 
D) V, F, V, F. 
E) V, V, V, V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 




