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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 

Ladainha I 
 

Por se tratar de uma ilha deram-lhe o nome 
de ilha de Vera Cruz. 
Ilha cheia de graça 

Ilha cheia de pássaros 
Ilha cheia de luz. 

 
Ilha verde onde havia 

mulheres morenas e nuas 
anhangás a sonhar com histórias de luas 

e cantos bárbaros de pajés em poracés batendo os pés. 
 

Depois mudaram-lhe o nome 
pra terra de Santa Cruz. 

Terra cheia de graça 
Terra cheia de pássaros 

Terra cheia de luz. 
 

A grande Terra girassol onde havia guerreiros de tanga 
e onças ruivas deitadas à sombra das 

árvores mosqueadas de sol. 
 

Mas como houvesse, em abundância, 
certa madeira cor de sangue cor de brasa 

e como o fogo da manhã selvagem 
fosse um brasido no carvão noturno da paisagem, 

e como a Terra fosse de árvores vermelhas 
e se houvesse mostrado assaz gentil, 

deram-lhe o nome de Brasil. 
 

Brasil cheio de graça 
Brasil cheio de pássaros 

Brasil cheio de luz. 
 

Cassiano Ricardo, Seleta em prosa e verso, José Olympio. 
 
 
01 - A poesia de Cassiano Ricardo tem como principal objetivo nos informar sobre: 
a) a descoberta de uma terra sem importância. 
b) os vários nomes que o Brasil recebeu. 
c) as belezas naturais de uma nova Terra. 
d) o modo de vida dos primeiros habitantes do Brasil. 
 
02 - De acordo com o texto, os guerreiros de tanga são: 
a) Os portugueses. 
b) Os animais selvagens. 
c) Os indígenas. 
d) Os pássaros. 
 
03 - Observe os versos “Ilha cheia de graça/ Ilha cheia de pássaros/ Ilha cheia de luz.” Esses versos são 
predominantemente: 
a) Narrativos. 
b) Descritivos. 
c) Informativos. 
d) Dissertativos. 
 
04 - No trecho “Mas como houvesse, em abundância,”, sem mudar o sentido do texto, a palavra destacada 
poderia ser trocada por: 
a) No entanto. 
b) Além disso. 
c) Pois. 
d) Se bem que. 
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05 - A opção em que a palavra foi corretamente dividida em sílabas é: 
a) Gi-ra-ssol. 
b) Guer-re-i-ros. 
c) Pa-i-sa-gem. 
d) His-tó-rias 
 
06 - Como era conhecido o sertanista Joaquim Francisco Lopes? 
a) O Desbravador da Natureza. 
b) O Homem da Natureza. 
c) O Homem Desbravador. 
d) O Missionário da Natureza. 
 
07 - Em que ano o município de Jataizinho foi emancipado definitivamente? 
a) 1.943.    c) 1.950. 
b) 1.947.   d) 1.954. 
 
08 - Em que ano o povoado que atualmente é o Município de Jataizinho foi elevado a condição de Freguesia? 
a) 1.850. 
b) 1.851. 
c) 1.855. 
d) 1.872. 
 
09 - O nome “Jatahy” (Hymenaea courbaril) é uma referência a grande quantidade de árvores que existiam na 
nossa região, que também eram denominadas como: 
a) Araucária. 
b) Imbaú. 
c) Jatobá. 
d) Palmeira. 
 
10 - Quem é o atual ministro do Ministério das Cidades do Brasil? 
a) Aguinaldo Ribeiro. 
b) Márcio Fortes. 
c) Gastão Vieira. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - A obesidade tem se tornado um grande problema de saúde pública, por isso o ACS deve saber identificar 
dentro do grupo de famílias que acompanha as pessoas que apresentam sobrepeso ou obesidade, para isso o 
cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) deve ser realizado em todos os membros da família. Um indivíduo 
de 30 anos com peso de 95 Kg e altura 1,75 m apresenta qual IMC e como será classificado seu peso? 
a) IMC 28 está sobrepeso. 
b) IMC 25 está com peso normal. 
c) IMC 31 está obeso. 
d) IMC 29 está sobrepeso. 
 
12 - O Diabetes Mellitus é uma doença que acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina 
(hormônio responsável pela redução da taxa de glicose no sangue), e com isso o corpo inteiro adoece. Os 
principais sinais desta doença são: 
a) Aumento do volume de urina; Sede intensa; Fome excessiva. 
b) Sede intensa; Fome excessiva; Dificuldade para enxergar. 
c) Sede intensa; aumento do volume de urina; dor de cabeça. 
d) Sede intensa; Fome excessiva; diarreia. 
 
13 - A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada por uma bactéria. Ela atinge os pulmões, 
podendo também se localizar em outros órgãos. Nos pulmões se denomina tuberculose pulmonar e, nos outros 
órgãos, tuberculose extrapulmonar. O ACS pode colaborar para evitar a transmissão da doença estando atento 
aos casos suspeitos de tuberculose e realizando a busca ativa e orientando a comunidade. Está correta a 
alternativa: 
a) Portadores de tosse com produção de catarro há pelo menos uma semana ou que apresentem sintomas compatíveis 
com a tuberculose, além daqueles que apresentem tosse, febre e perda de peso devem ser encaminhados à UBS como 
suspeitos de portadores de tuberculose. 
b) Deve ser realizado busca ativa às pessoas que convivem ou têm contato mais frequente (os comunicantes) com as 
pessoas com diagnóstico de tuberculose. 
c) Populações residentes/internos de presídios, manicômios, abrigos, estão resistentes à tuberculose. 
d) Portadores de doenças debilitantes (diabetes, neoplasias) ou portadores de HIV devem ser encaminhados à UBS para 
receber vacina BCG.  
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14 - A hanseníase é uma doença transmissível, por isso o ACS deve realizar alguns cuidados dentro da sua 
comunidade para evitar a transmissão de hanseníase aos membros de uma família que apresenta um portador 
desta doença. Uma medida importante é verificar a presença de cicatriz da BCG no braço direito do contato 
intradomiciliar e seguir a recomendação adequada: 
a) Se a pessoa apresentar uma cicatriz da BCG, orientar outra dose da vacina. 
b) Se a pessoa estiver sem cicatriz da BCG, orientar tomar duas doses da vacina, com intervalo de 30 dias entre as 
doses. 
c) Se a pessoa apresentar uma cicatriz da BCG não precisa tomar mais a vacina. 
d) A vacina BCG protege contra a tuberculose, portanto não pode favorecer a resistência do organismo à hanseníase. 
 
15 - A vacina contra febre amarela é a medida mais importante para prevenção e controle da doença, porém 
existem algumas situações em que a vacina é contra indicada, por exemplo na situação descrita na alternativa: 
a) Para crianças menores de 9 meses de idade mesmo em área com recomendação de vacina na rotina. 
b) Pessoas com história de reação anafilática após ingestão de ovo e seus derivados. 
c) Indivíduos com doença infecciosa aguda sem estado febril (acima de 38,5°). 
d) Portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida, neoplasia malignae pacientes assintomáticos infectados pelo 
vírus HIV. 
 
16 - Relacione a primeira coluna com sua correta definição: 
1 - território-distrito. 
2 - território área. 
3 - território-microárea. 
4 - território-moradia. 
(    ) delimitação da área de abrangência de uma unidade ambulatorial. 
(    )delimitada com a lógica da homogeneidade sócio-econômicasanitária. 
(    )como delimitação político-administrativa. 
(    )como lugar de residência da família. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) 2, 3, 1, 4.   c) 2, 3, 4, 1. 
b) 3, 2, 1, 4.   d) 3, 4, 2, 1. 
 
17 - O ACS deve identificar áreas e situações de risco individual e coletivo. Não são consideradas situações de 
risco e portanto não precisam da atuação da Equipe de Saúde da Família a alternativa abaixo: 
a) Gestantes que fazem o pré-natal corretamente e fumam. 
b) Bebês que nascem com mais de dois quilos e meio e que estão bem nutridas. 
c) Pessoas com deficiência ou acamados que não tem acesso as ações e serviços de saúde. 
d) Pessoas que estão com peso acima da média, com ou sem o uso do tabaco e do álcool. 
 
18 - Para cuidar da saúde da população de um determinado território, a unidade de saúde deve estar organizada 
de um modo que seus trabalhadores estejam divididos em funções e assumam responsabilidades diferentes e 
complementares. Assinale a seguir, a alternativa que demonstra atividades que podem ser desenvolvidas pelo 
Agente Comunitário de Saúde: 
a) Orientação sobre higiene bucal, aplicação de larvicida e acolhimento do usuário. 
b) Realização de planejamento e avaliação e visita domiciliar. 
c) Realizar visita domiciliar, educação em saúde e prescrição de medicamentos naturais. 
d) Orientação sobre higiene bucal e aplicação de flúor em crianças menores de cinco de anos. 
 
19 - A etapa inicial do trabalho do Agente Comunitário de Saúde é o Cadastramento das Famílias e a Coleta de 
Dados das pessoas que pertencem ao território de abrangência da Unidade Básica de Saúde. Os dados coletados 
devem ser de conhecimento de toda a equipe de saúde. São exemplos de dados importantes a serem coletados: 
a) Dados demográficos: número de cômodos na casa, número de moradores da casa, número de pessoas com diabetes. 
b) Dados socioeconômicos: acesso a rede de esgoto e água encanada, renda familiar. 
c) Dados epidemiológicos: número de pessoas diabéticas, acamadas, portadores de deficiências. 
d) Dados sanitários: banheiros internos ou externos à casa, número de filhos, esgoto a céu aberto. 
 
20 - A Doença Diarréica Aguda (DDA) é uma das importantes causas de adoecimento e morte no Brasil e está 
diretamente relacionada às precárias condições de vida e saúde dos indivíduos. Se durante uma visita domiciliar 
você constata ou é informado que há uma criança com diarréia, você deve buscar informações sobre: 
I - Há quantos dias está com diarréia e o número de vezes ao dia de evacuação: 
II - Se também está com febre, vômito e há quantos dias. 
III - Analisar o entorno do domicílio, se a família utiliza água tratada, se tem acesso a esgotamento sanitário. 
IV - A idade da criança e se há outros casos de diarréia na residência. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III.   c) Apenas as afirmativas III e IV. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV.  d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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21 - Durante a visita domiciliar, o ACS deve observar a caderneta de vacinação das crianças, adolescentes, 
adultos e idosos, realizando as orientações e encaminhamentos à Unidade Básica de Saúde (UBS) sempre que 
necessário. Para interpretar a Caderneta de Vacinação o ACS deve saber que: 
a) A vacina contra Hepatite B, deve ser administrada dentro de 12 horas após o nascimento do bebê e que a segunda 
dose deverá ser aplicada quando a criança completar dois meses,restando a terceira dose que deve ser aplicada aos 
quatro meses. 
b) Se a criança tiver um mês de idade e não apresentar registro na Caderneta sobre a vacina oral de rotavírus humano, 
deve ser encaminhada imediatamente à UBS. 
c) A vacina tetravalente deve ser administrada em três doses, observando que o esquema de vacinação atual é feito aos 
2, 4 e 6 meses de idade e dois reforços com a tríplice bacteriana (DTP), o primeiro reforço aos 15 meses e o segundo, 
entre 4 e 6 anos. 
d) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 6 meses de idade que residam ou que irão 
viajar para área endêmica. 
 
22 - O ACS que acompanha o crescimento e desenvolvimento das crianças de sua micro-área deve orientar as 
mães sobre o aleitamento materno e a introdução de novos alimentos na dieta das crianças. Sobre a introdução 
de novos alimentos está incorreta a orientação: 
a) Nos primeiros seis meses, o bebê só deve receber o leite materno. Ele deve ser oferecido todas as vezes que o bebê 
quiser, inclusive à noite. Após os seis meses, introduzir novos alimentos, continuando com o aleitamento materno até os 
dois anos ou mais. 
b) As frutas devem ser lavadas, descascadas e amassadas, para que fiquem na consistência de papa, passar a fruta na 
peneira ou no liquidificador e acrescentar açúcar. 
c) Após o consumo de papas salgadas, é indicado o consumo de meio copo de suco de fruta natural ou uma porção 
pequena de fruta para aumentar a absorção do ferro presente nas refeições e ajudar na prevenção da anemia. 
d) Aos seis meses, a criança que mama no peito deve receber, além do leite materno em livre demanda, ou sempre que 
sentir fome, uma papa de fruta no meio da manhã, uma papa salgada na hora do almoço e uma papa de fruta no meio da 
tarde. 
 
23 - Na operacionalização do PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS deverão ser 
observadas algumas diretrizes, dentre elas está incorreto: 
a) Um Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 
750pessoas. 
b) São considerados requisitos para o ACS: ser morador da área onde exercerá suas atividades há pelo menos dois anos. 
c) O ACS deverá ser incentivado pela equipe de saúde, a desenvolver atividades típicas do serviço interno das unidades 
básicas de saúde de sua referência. 
d) O ACS deve ser capacitado para prestar assistência a todos os membros das famílias acompanhadas, de acordo com 
as suas atribuições e competências. 
 
24 - A substituição de um ACS por suplente classificado no processo seletivo poderá ocorrer em qual situação 
listada abaixo: 
a) Manter residência na área de sua atuação. 
b) Assumir outra atividade sem comprometimento da carga horária necessária para desempenho de suas atividades. 
c) Cumprir os compromissos e atribuições assumidas. 
d) Gerar conflitos ou rejeição junto à sua comunidade. 
 
25 - O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988 para que toda a população 
brasileira tenha acesso ao atendimento público de saúde. Em dezembro de 1990, o artigo 198 da Constituição 
Federal foi regulamentado pela Lei nº 8.080, que é conhecida como Lei Orgânica de Saúde que apresenta como 
um dos seus princípios fundamentais a: 
a) Universalidade – significa que o SUS existe em todo o universo terrestre. 
b) Integralidade – garantia da oferta necessária aos indivíduos e à coletividade, das ações e serviços de promoção à 
saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. 
c) Equidade – tratamento igual aos desiguais, devendo o sistema investir mais onde e para quem as necessidades forem 
maiores. 
d) Participação da comunidade – prevê a participação da comunidade no financiamento do SUS. 
 
26 - O Agente Comunitário de Saúde é um personagem fundamental, pois é quem está mais próximo dos 
problemas que afetam a comunidade e para realizar um bom trabalho, o ACS precisa: 
a) Conhecer só os problemas da comunidade não suas potencialidades de crescer e se desenvolver social e 
economicamente. 
b) Agir com desrespeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais. 
c) Ser ativo e sem iniciativa e gostar de aprender coisas novas. 
d) Conhecer o território e observar as pessoas, as coisas, os ambientes. 
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27 - De acordo com o pacto em defesa do SUS, podemos afirmar são ações para defesa do SUS, EXCETO: 
a) Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde 
como um direito.   
b) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.  
c) Redução das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania.  
d) Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS e Regulamentação da EC nº 29.  
 
28 - A AIDS é um dos problemas de saúde pública. O programa DST-AIDS tem priorizado: 
a) A redução da transmissão por acidentes biológicos e doação de sangue. 
b) A redução da transmissão por uso de drogas injetáveis. 
c) A redução da transmissão vertical. 
d) A redução da transmissão sexual entre homossexuais e heterossexuais.  
 
29 - De acordo ainda com o Pacto pela Vida – pacto de gestão do SUS, podemos afirmar. São instrumentos da 
Regionalização:  
a) Plano Diretor de Regionalização – PDR. 
b) Plano Diretor de Investimento – PDI. 
c) Programação Pactuada e Integrada – PPI. 
d) Comissão Intergestores Tripartite – CIT. 
 
30 - Assinale a alternativa correta, de acordo com as diretrizes do SUS, relacionando as colunas: 
A - Universalidade. 
B - Equidade. 
C - Hierarquização. 
D - Controle Social. 
I - Garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem possibilidade concreta de influir sobre as 
políticas de saúde. 
II - O acesso aos serviços de saúde deve ser garantido a toda a população em condições de igualdade, não 
importando gênero, a situação econômica, social, cultural ou religiosa, mas podendo haver uma discriminação 
positiva em casos especiais, em que a prioridade deve ser dada a quem tem mais necessidade. 
III - Garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e privados conveniados, 
em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia 
apropriada para cada nível. 
IV - Serviços de saúde organizados em níveis de complexidade crescente, com tecnologia adequada para cada 
nível, potencializando a resolutividade. 
a) I - D; II - C; III - A; IV – B. 
b) I - D; II - B; III - C; IV – A. 
c) I - D; II - B; III - A; IV – C. 
d) I - A; II - B; III - D; IV – C. 
 
  
 




