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INSTRUÇÕES 
● Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 51 (cinquenta e uma) questões numeradas sequencialmente, sendo que 50 

(cinquenta) compõem a prova objetiva, e 01 (uma) questão discursiva, conforme composição a seguir: 
 

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Raciocínio Lógico e Matemático 

21 a 30 Informática 

31 a 50 Conhecimentos Específicos 

51 Discursiva 

 

● Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva e a Versão 

Definitiva para transcrever a resposta da Prova Discursiva. 
 

      ATENÇÃO 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização 

do fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para 

o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, 

comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas 

para a Folha de Respostas definitiva, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O preenchimento 

da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do 

candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica, com tinta de cor azul ou preta. 

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. A Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva 

não poderão ser dobradas, amassadas, rasuradas ou conter 

qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) 

às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma 

alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova 

Discursiva. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova 

após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira            

levar o caderno de questões, só poderá levá-lo                               

após  4h (quatro  horas)   decorridas  do   início da   prova,  

 

 

 

devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de 

Respostas assinada e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. 

As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP 

(www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial. O 

candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e 

levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e 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. 

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. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao fiscal.  

16. 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.

    ED203 

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

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 
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RESP.                          
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Fim da sacolinha plástica desafia consumidor em SP 
 
Em São Paulo, fazer as compras no supermercado 
envolverá uma logística mais complexa a partir de 
fevereiro, quando as sacolinhas plásticas deixarão de ser 
distribuídas gratuitamente. Quem não quiser sair do 
estabelecimento com as coisas na mão não poderá se 
esquecer de levar a sua própria ecobag ou carrinho de 
feira. Existem tamanhos, modelos e materiais - papel, 
pano, lona, juta, plástico etc. para todos os gostos, bolsos 
e exigências de uso. Na melhor das hipóteses, o 
consumidor vai ganhar do supermercado uma caixa de 
papelão usada, correndo risco de contaminação ou, 
novidade, terá de comprar uma sacolinha biodegradável 
por R$ 0,19, alvo das mais ferozes críticas e resistências, 
respondidas pelos supermercados por um simples "não 
compre e leve sua ecobag".  
Embora algumas pessoas mostrem interesse por atitudes 
que buscam preservar a natureza, alguns críticos dizem 
que essa sacola não resolve o problema porque não há 
compostagem capaz de degradar lixo orgânico no país. 
Mas a sacola compostável é a que melhor se adapta à 
triste realidade de lixões e de aterros sanitários, onde elas 
se degradam em dois anos. Sem coleta seletiva, o plástico 
vai para o mesmo lugar e demora mais de cem anos para 
se decompor.  
A logística das compras exigirá também pensar como 
confinar em um mesmo espaço produtos secos, 
molhados, comestíveis e perecíveis com artigos de 
limpeza, inseticidas e líquidos químicos - outra das 
reclamações. Além disso, quem usava a sacolinha para o 
lixo ou para coletar cocô de cachorro terá de comprá-la. É 
inegável que isso é só o começo da longa saga de 
responsabilidades, sacrifícios e custos financeiros que 
virão, depois vem a coleta seletiva, a meta do país (não é 
só do poder público) é universalizá-la em 2014. 
A mudança é fruto de um acordo dos supermercadistas; 
não tem força de lei, participa quem quer. Se algum furar, 
não acontece nada, é um acordo. Por que os 
supermercados? Porque eles despejam 90% dessas 
embalagens no país, daí a iniciativa setorial de "cuidar" 
desse assunto. Será assim com todas as cadeias 
produtivas. O novo marco regulatório dos resíduos 
sólidos prevê que cada uma defina como retirar de 
circulação os resíduos que produzirem, assim como os 
mercados farão com as sacolinhas.  
 

Adaptado de http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1037817-fim-da-
sacolinha-plastica-desafia-consumidor-em-sp.shtml, 22 de 

jan. de 2012. 

 
QUESTÃO 01  
 De acordo com o texto, é correto afirmar que 

(A) em relação ao armazenamento de produtos de 
diferentes origens em um mesmo espaço, o uso das 
“ecobags” não apresenta nenhum empecilho nem 
acarretará preocupações para os consumidores. 

(B) os supermercados são os únicos responsáveis pelo 
despejo das sacolinhas plásticas no país, pois somente 
eles  oferecem esse tipo de embalagem para seus 
consumidores. 

(C) todos os consumidores serão obrigados a carregar nas 
mãos as compras realizadas nos supermercados de 
São Paulo, a partir de fevereiro. 

(D) as sacolinhas plásticas são consideradas resíduos 
produzidos principalmente pelos mercados e, portanto, 
cabe a eles definirem como dar fim a estes resíduos 
que produzem. 

(E) as mudanças em relação ao fim da distribuição das 
sacolinhas plásticas são todas embasadas em lei e, 
portanto, todos os supermercados são obrigados a 
participar e aderir à não distribuição de sacolas 
plásticas gratuitamente. 

 
QUESTÃO 02  
 Em “É inegável que isso é só o começo da longa 

saga de responsabilidades, sacrifícios e custos 
financeiros...”, a oração destacada exerce função 
de 

(A) predicativo. 
(B) sujeito. 
(C) objeto direto. 
(D) objeto indireto.  
(E) complemento nominal. 
 
QUESTÃO 03  
 Analise a alternativa correta quanto à 

concordância. 

(A) As sacolas reutilizáveis, que pode também ser 
denominada ecobag, é uma maneira de poupar o meio 
ambiente. 

(B) As pessoas tem que entender que é importante elas 
usar sacolas reutilizáveis para o bem do planeta. 

(C) O meio ambiente e o nosso planeta devem ser 
preservados a partir de atitudes ecologicamente 
corretas. 

(D) Atitudes sustentáveis, ecologicamente correta, precisa 
ser adotada para a preservação do planeta. 

(E) Embora exista milhares de maneiras para buscar a 
salvação do planeta, é preciso iniciar com atitudes 
mesmo que seja pequenas. 

 
QUESTÃO 04  
 “Mas a sacola compostável é a que melhor se 

adapta à triste realidade de lixões e de aterros 
sanitários,...”       

 Assinale a alternativa que apresenta a correta 
utilização da crase, assim como no fragmento 
acima. 

(A) Em relação à cooperar ou não com a preservação da 
natureza, só depende da conscientização individual. 

(B) Algumas entidades chegaram à criticar a utilização de 
sacolas compostáveis.    

(C) Um pensamento voltado para a preservação da 
natureza nos leva à cooperar coletivamente,  visando o 
melhor para o planeta. 

(D) É necessário repensarmos nossas atitudes quanto à 
determinadas ações que temos com o meio ambiente. 

(E) Dentre as atitudes consideradas ecologicamente 
corretas existem as relacionadas à reciclagem de lixo. 

 
QUESTÃO 05  
 Assinale a alternativa correta quanto à ortografia. 

(A) Lógica – logística. 
(B) Referênte – referência. 
(C) Existênte – existência. 
(D) Resistênte – resistência. 
(E) Sólido – solidêz. 
 
QUESTÃO 06  
 Assinale a alternativa em que o termo destacado 

NÃO é um adjetivo. 

(A) triste realidade. 
(B) marco regulatório. 
(C) ferozes críticas. 
(D) resíduos sólidos.  
(E) coleta seletiva. 
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QUESTÃO 07  
 Em “Embora algumas pessoas mostrem interesse 

por atitudes...”, a expressão destacada funciona 
como 

(A) objeto direto. 
(B) objeto indireto.   
(C) sujeito. 
(D) complemento nominal. 
(E) predicativo.  
 
QUESTÃO 08  
 Em “O novo marco regulatório dos resíduos 

sólidos prevê que cada uma defina como retirar de 
circulação os resíduos que produzirem, assim 
como os mercados farão com as sacolinhas.”, a 
expressão destacada expressa 

(A) comparação. 
(B) consequência. 
(C) condição. 
(D) contraste. 
(E) tempo.  
 
QUESTÃO 09  
  “Em São Paulo, fazer as compras no supermercado 

envolverá uma logística mais complexa a partir de 
quarta-feira...” 

  
 As vírgulas empregadas no fragmento acima 

(A) são facultativas, pois se trata de sujeitos diferentes. 
(B) são obrigatórias, pois se trata de elemento explicativo 

intercalado. 
(C) são obrigatórias, pois se trata de oração subordinada 

adjetiva explicativa. 
(D) são obrigatórias, pois se trata de predicativos 

diferentes.  
(E) são obrigatórias, pois se trata de adjunto adverbial 

deslocado. 
 
QUESTÃO 10  
 Em “Quem não quiser sair do estabelecimento com 

as coisas na mão não poderá se esquecer de levar 
a sua própria ecobag ou carrinho de feira.”, a 
oração destacada exerce função de 

(A) complemento nominal. 
(B) objeto indireto. 
(C) predicativo. 
(D) sujeito. 
(E) aposto. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E 
MATEMÁTICO 

 
QUESTÃO 11 
 Quantos são os elementos do conjunto                    

{𝒙 ∈ 𝑵/𝟏𝟐 𝟐 < 𝒙 < 12 𝟑}? 

 (Dados   ( 𝟐 = 𝟏, 𝟒𝟏 …𝒆  𝟑 = 𝟏, 𝟕𝟑… ) 

(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 
 
QUESTÃO 12 
 Um cano é composto por dois tubos, X e Y, que 

medem respectivamente, 45 cm e 40 cm. Para 
formar esse cano, os dois tubos são encaixados de 
modo que o cano Y possa permanecer parcialmente 
ou totalmente dentro do tubo X. Se, num dado 
momento, o comprimento do cano é 79 cm, que 
parcela de Y está dentro de X? 

(A) 5% 
(B) 15% 
(C) 20% 
(D) 30% 
(E) 35% 
 
QUESTÃO 13 
 Considere que 

 

 A é o conjunto dos números naturais ímpares 

menores que 20; 

 B é o conjunto dos vinte primeiros números 

naturais; 

 C é o conjunto dos números primos menores 

que 15. 

 assinale, então,  a alternativa INCORRETA.  

(A) 𝐴 ⊂ 𝐵  

(B) 𝐶 ⊂ 𝐵  
(C) 𝐶 ⊄ 𝐴  

(D) 𝐵 ⊄ 𝐴  

(E) 𝐶 ⊂ 𝐴 

 
QUESTÃO 14 
 Dados os conjuntos A={0,3,4,5,6,7,8}, B={2,3,4,9} e 

C={0,3,9}, assinale a alternativa correta.  

(A) 𝐴 ∪ 𝐵 = {0,2,3,4,5,6,7,8}  
(B) 𝐵 ∩ 𝐶 = {3}  
(C) 𝐴 − 𝐵 = {5,6,7,8}  
(D) 𝐶 − 𝐵 = {0}  
(E)  𝐵 − 𝐴 ∩  𝐵 − 𝐶 = {3} 
 
QUESTÃO 15 
 Em um supermercado foi realizada uma pesquisa 

sobre a preferência entre duas marcas de café. 
Foram entrevistadas 50 pessoas, das quais 30 
optaram pelo café A, 20 optaram pelo café B e 10 
pessoas optaram pelos 2. Quantas pessoas não 
optaram por nenhuma das duas marcas de café? 

(A) 5 
(B) 7 
(C) 10 
(D) 15 
(E) 20 
 
QUESTÃO 16 
 Dizer que não é verdade a seguinte sentença “João 

é moreno e Juca é rico” é equivalente a dizer que 

(A) João não é moreno e Juca não é rico. 
(B) João não é moreno ou Juca não é rico. 
(C) João é moreno ou Juca não é rico. 
(D) Se João não é moreno, então Juca é rico. 
(E) Se João não é moreno, então Juca não é rico. 
 
QUESTÃO 17 
 Sendo p a proposição: “Carlos é inteligente” e q a 

proposição: ”Lucas é atleta” então a proposição 

p∨q corresponde a 

(A) Carlos é inteligente ou Lucas é atleta. 
(B) Carlos é inteligente e Lucas é atleta 
(C) Carlos não é inteligente e Lucas é atleta 
(D) Carlos é inteligente ou Lucas não é atleta 
(E) Carlos não é inteligente ou Lucas não é atleta 
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QUESTÃO 18 
 Adotando como universo o conjunto dos números 

reais, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Existe 𝑥 tal que 𝑥 > 15 

(B) Para todo 𝑥 tem-se que 𝑥 + 10 > 𝑥 

(C) 16 > 9 ou 16 = 9 

(D) Existe um único 𝑥 tal que 𝑥 > 7 

(E) Se 𝑥 > 20, então  𝑥 > 10 

 
QUESTÃO 19 
 Um professor de História indicou dois livros, A e B, 

para uma sala com 60 alunos, onde  80% dos 
alunos compraram o livro A, e 60% o livro B. 
Sabendo-se que nenhum aluno deixou de comprar, 
pelo menos, um dos livros, o porcentual de alunos 
que comprou somente o livro A é 

(A) 15% 
(B) 10% 
(C) 22% 
(D) 18% 
(E) 20% 
 
QUESTÃO 20 

 Obter  𝟏, 𝟗 ∩ ]𝟑, 𝟏𝟑[ 
(A) ]3,9]  
(B) ]3,13]  
(C) [1,13[  
(D) ]1,9]  
(E) ]9,13[ 
 

INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 21 
 Qual das alternativas abaixo apresenta apenas 

extensões de arquivo de vídeo? 

(A) mp4, xls, xml 
(B) pdf, mpg, mp3 
(C) avi, rmvb, wmv 
(D) odt, 3gp, m3u 
(E) divx, mkv, doc 
 
QUESTÃO 22 
 Utilizando o Google para fazer pesquisas, é 

possível fazer buscas avançadas, o que pode dar 
ao usuário uma melhor resposta para sua consulta. 
Qual é a maneira correta de se pesquisar no Google 
quando o usuário quer que os resultados sejam 
apenas do site, por exemplo, “planalto.gov.br”? 

(A) site:planalto.gov.br 
(B) adress:planalto.gov.br 
(C) link:planalto.gov.br 
(D) end:planalto.gov.br 
(E) title:planalto.gov.br 
 
QUESTÃO 23 
 Utilizando o editor de planilhas BrOffice Calc, 

instalado em um sistema operacional Windows XP 
professional, instalação padrão português Brasil, 
digamos que na célula A1 e A2 temos os 
respectivos valores 3 e 6, qual será o valor de A3 se 
nele houver a função a matemática =MOD(A1;A2) ? 

(A) 2 
(B) 9 
(C) 18 
(D) 3 
(E) 1 
 
QUESTÃO 24 
 Utilizando o editor de texto BrOffice Writer, 

instalado em um sistema operacional Windows XP 

professional, instalação padrão português Brasil, 
qual o conjunto de teclas (atalho) que o usuário 
pode utilizar para selecionar todo o texto? 

 (Obs: o caracter “+” serve apenas para 
representação) 

(A) Ctrl+T 
(B) Ctrl+A 
(C) Ctrl+E 
(D) Ctrl+S 
(E) Ctrl+L 
 
QUESTÃO 25 
 Qual das alternativas abaixo NÃO é um aplicativo 

de chat? 

(A) Skype. 
(B) Microsoft Media Player 
(C) Windows Live Messenger. 
(D) Google Talk. 
(E) ICQ. 
 
QUESTÃO 26 
 Com relação a dispositivos de entrada e saída de 

um computador, assinale a alternativa correta. 

(A) Dispositivo de Entrada: Mouse e monitor; Dispositivos 
de Saída: Caixa de som e impressora. 

(B) Dispositivo de Entrada: Teclado e joystick; Dispositivos 
de Saída: Monitor e microfone. 

(C) Dispositivo de Entrada: Impressora e monitor; 
Dispositivos de Saída: Scanner e webcam. 

(D) Dispositivo de Entrada: Joystick e Scanner; 
Dispositivos de Saída: Caixa de som e teclado. 

(E) Dispositivo de Entrada: Mouse e teclado; Dispositivos 
de Saída: Impressora e monitor. 

 
QUESTÃO 27 
 Utilizando o editor de planilhas BrOffice Calc, 

instalado em um sistema operacional Windows XP 
professional, instalação padrão português Brasil, 
digamos que na célula A1 e A2 temos os 
respectivos valores 10 e 5. Qual será o valor 
retornado pela função a estatística =MÉDIA(A1;A2)? 

(A) 15 
(B) 50 
(C) 5 
(D) 7,5 
(E) 6,5 
 
QUESTÃO 28 
 Utilizando o editor de texto BrOffice Writer, 

instalado em um sistema operacional Windows XP 
professional, instalação padrão português Brasil, 
qual o conjunto de teclas (atalho) necessários para 
desfazer uma ação? 

 (Obs: o caracter “+” serve apenas para 
representação). 

(A) Ctrl+L 
(B) Ctrl+V 
(C) Ctrl+Z 
(D) Ctrl+C 
(E) Ctrl+P 
 
QUESTÃO 29 
 Qual das alternativas abaixo representa formas de 

memória volátil de acesso aleatório (Random Acess 
Memory – RAM)? 

(A) SRAM e DRAM. 
(B) SRAM e XRAM. 
(C) XRAM e DRAM. 
(D) SRAM e TRAM. 
(E) TRAM e XRAM. 
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QUESTÃO 30 
 Um processador é composto por vários 

componentes, dentre eles, qual é responsável pela 
execução de operações básicas de aritmética e 
lógica como adição, multiplicação e comparações 
lógicas? 

(A) Unidade de busca de instrução. 
(B) Registradores. 
(C) Unidade de lógica e aritmética. 
(D) Unidade mãe de processamento. 
(E) Unidade de decodificação de instrução. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 
 O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela 

Constituição Federal de 1988 para que toda a 
população tenha acesso universal ao atendimento 
público de saúde. Porém, nem sempre esta foi a 
realidade de nosso País. Assim, anteriormente ao SUS 
como era a prestação de assistência à Saúde da 
população brasileira? 

(A) Era prestada por meio de centros de saúde que atendiam 
a população carente e realização de mutirões de saúde 
em áreas de risco e regiões com maiores desigualdades 
sócioeconômicas. 

(B) Estava a cargo do Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social (Inamps), ficando restrita às 
pessoas que contribuíssem com a previdência social. As 
demais eram atendidas em serviços filantrópicos. 

(C) Através de atividades curativas, enfatizando o 
atendimento da população em Hospitais Regionais 
situados em grandes centros urbanos, com referência 
para municípios de pequeno e médio porte populacional. 

(D) Estava condicionado ao pagamento de um tributo para os 
convênios de saúde, vinculados ao governo Federal 
chamado de FNS, com restrição para população de 
menor renda. 

(E) Todas as pessoas eram atendidas de forma universal, 
igualitária e solidária, sem distinção de classe social e 
vinculada às Redes de Serviços Sociais do Governo 
Federal. 

 
QUESTÃO 32 
 De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal 

de 1988, as ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
devem constituir um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes. 

(A) Igualdade, Fraternidade, Financiamento de gestão. 
(B) Gratuidade, Generalidade, Participação de Serviços 

Complementares. 
(C) Municipalização, Atendimento Universal, Centralização 
(D) Descentralização, Atendimento Integral, Participação da 

Comunidade. 
(E) Gerenciamento dos níveis de governo, Centralização, 

Universalidade. 
 

QUESTÃO 33 
 “O SUS deve disponibilizar serviços que promovam 

a justiça social, que canalizem maior atenção aos 
que mais necessitam, diferenciando as 
necessidades de cada um.” O texto refere-se ao 

(A) princípio de Equidade do SUS. 
(B) princípio de Igualdade do SUS. 
(C) princípio de Universalidade do SUS. 
(D) princípio de Hierarquização do SUS. 
(E) princípio de Regionalização do SUS. 
 
 
 

QUESTÃO 34 
 Além dos princípios e diretrizes do SUS, a Atenção 

Primária em Saúde orienta-se também pelos 
princípios citados abaixo, EXCETO 

(A) Acessibilidade. 
(B) Vínculo. 
(C) Longitudinalidade. 
(D) Responsabilização. 
(E) Exclusão social. 
 

QUESTÃO 35 
 Sobre a Atenção Primária em Saúde (APS), analise 

as assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 

I. É caracterizada pelo desenvolvimento de um 
conjunto de ações de promoção e proteção 
da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde. 

 

II. É o tipo de Atenção voltada a pessoas com 
menor renda e que vivem em condições de 
risco, tendo necessidade de profissionais 
com menor qualificação por desempenhar 
funções menos complexas. 

 

III. As ações da APS, desenvolvidas por uma 
equipe de saúde, são dirigidas a cada 
pessoa, às famílias e à coletividade ou 
conjunto de pessoas de um determinado 
território. 

 

IV. A APS tem a capacidade de resolver todos 
os problemas de saúde da população, por 
isso não há necessidade de 
encaminhamento de usuários para outros 
serviços. 

 

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



CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

- 7 - 

QUESTÃO 36 
 O Ministério da Saúde definiu a Saúde da Família 

como estratégia prioritária para a organização e 
fortalecimento da Atenção Primária em Saúde. 
Sobre esta Estratégia, assinale a alternativa correta. 

(A) Cada equipe é composta, minimamente, por um 
médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou 
técnico de enfermagem, um assistente social e um 
psicólogo, que são responsáveis pelo atendimento de 
um número definido de famílias. 

(B) A população sob responsabilidade da equipe de saúde 
deve ser cadastrada e acompanhada, entendendo-se 
suas necessidades de saúde como resultado também 
das condições sociais, ambientais e econômicas em 
que vive. 

(C) As Equipes devem tomar para si a responsabilidade 
pela saúde de determinadas famílias. Isto é 
particularmente importante, pois impõe a adequação 
das ações de saúde às necessidades da Equipe. 

(D) A Estratégia Saúde da Família veio substituir o Modelo 
de Atenção à Saúde, e tem como foco de cuidado a 
atenção individual com ênfase nas medidas curativas, 
sem prejuízo das atividades de promoção à saúde. 

(E) O chefe da Equipe de Saúde da Família é o 
Enfermeiro, que deve estar presente em todas as 
visitas domiciliares junto ao Agente Comunitário de 
Saúde, com a finalidade de fiscalizar o seu trabalho e 
realizar orientações de educação em saúde. 

 
QUESTÃO 37 
 O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve estar 

sempre atento ao que acontece com as famílias de 
seu território, identificando com elas os fatores que 
interferem na saúde. Ao identificar ou tomar 
conhecimento de uma situação-problema na sua 
área de atuação o ACS deve 

(A) conversar com a pessoa e/ou familiares e depois 
encaminhá-la (los) à unidade de saúde para uma 
avaliação mais detalhada. Caso a situação-problema 
seja difícil de ser abordada ou não encontre abertura 
das pessoas para falar sobre o assunto, o ACS deve 
relatar a situação para a sua equipe. 

(B) expor o caso aos vizinhos para que juntamente com o 
apoio da comunidade possa ser realizada uma 
intervenção mais efetiva sobre a família que apresenta 
a situação-problema, e, caso não tenha efeito, o 
médico da Equipe deverá ser comunicado. 

(C) propor medidas de solução para a família baseadas em 
terapias alternativas que possam auxiliar no processo 
de educação destas pessoas, contando com o auxílio 
de ACS de outras áreas de abrangência. 

(D) deve relatar a situação encontrada para e Equipe poder 
tomar as devidas providências e, no caso de agravo à 
saúde, deve orientar que a pessoa procure o serviço de 
pronto-atendimento do município para resolução do 
caso. 

(E) cadastrar e visitar esta família de forma regular e, no 
caso de identificar uma situação-problema com as 
famílias do seu espaço de atuação, é dever comunicar 
primeiramente as equipes de Vigilância Sanitária do 
Município. 

 
QUESTÃO 38 
 Sobre os Instrumentos de Coleta de dados do 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma abaixo e assinale a alternativa que com a 
sequência correta. 
 
(   ) A ficha de acompanhamento de usuários 

Hipertensos é chamada de SSA2. 

(   ) A ficha de cadastramento das famílias é 
chamada de Ficha A. 

(   ) A ficha de acompanhamento das crianças 
menores de 05 anos é chamada de Ficha D. 

(   ) A ficha de registro de atividades, 
procedimentos e notificações é chamada de 
Ficha B. 

 

(A) V – V – F – F. 
(B) F – V – F – V. 
(C) V – V – V – V. 
(D) F – F – V – F. 
(E) F – V – F – F. 
 
QUESTÃO 39 
 São atribuições do Agente Comunitário de Saúde, 

EXCETO 

(A) trabalhar com adscrição de famílias em base 
geográfica definida. 

(B) encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de 
média e alta complexidade, respeitando fluxos de 
referência. 

(C) cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter 
os cadastros atualizados. 

(D) garantir a qualidade do registro das atividades nos 
sistemas nacionais de informação na Atenção Básica. 

(E) promover a mobilização e a participação da 
comunidade, buscando efetivar o controle social. 

 
QUESTÃO 40 
 O Diagnóstico é a primeira etapa do planejamento 

para quem busca conhecer as características de 
uma comunidade e se compõe de três momentos 
específicos, que são: 

(A) meta de organização de serviços, plano de ação e 
mapeamento estratégico da estrutura do centro de 
saúde. 

(B) convenção organizada por prioridade, modelagem em 
equipe, estudos de caso-controle. 

(C) cronograma de intervenção, execução do trabalho em 
equipe, monitoramento e avaliação. 

(D) levantamento de dados, análise e reflexão dos dados e 
priorização das necessidades. 

(E) especificação dos recursos, reflexão da capacidade 
instalada para atendimento da comunidade e inspeção. 

 
QUESTÃO 41 
 Preencha as lacunas e assinale a alternativa 

correta. 
 
 O coto umbilical do recém-nascido cairá 

espontaneamente entre o ____________________ e 
o __________________________dia de vida. Alguns 
recém-nascidos apresentam um umbigo grosso e 
gelatinoso, que poderá retardar sua queda até em 
torno de ______________________ dias. 

(A) vigésimo / vigésimo oitavo / sessenta 
(B) segundo / terceiro / dez 
(C) quinto / décimo quarto / vinte e cinco 
(D) décimo / décimo quinto / trinta 
(E) oitavo / vigésimo quinto / quarenta 
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QUESTÃO 42 
 Na orientação à gestante, o Agente Comunitário de 

Saúde informa que ela deve realizar, no mínimo, 

(A) seis consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, 
uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e 
três no terceiro trimestre da gestação. 

(B) nove consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, 
duas no primeiro trimestre, três no segundo trimestre e 
quatro no terceiro trimestre da gestação. 

(C) quatro consultas de pré-natal, sendo, 
preferencialmente, uma no primeiro trimestre, uma no 
segundo trimestre e duas no terceiro trimestre da 
gestação. 

(D) cinco consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, 
duas no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre 
e uma no terceiro trimestre da gestação. 

(E) dez consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, 
três no primeiro trimestre, três no segundo trimestre e 
quatro no terceiro trimestre da gestação. 

 
QUESTÃO 43 
 A consulta puerperal deve ser realizada até 

(A) 60 dias após o parto. 
(B) 20 dias após o parto. 
(C) 90 dias após o parto. 
(D) 28 dias após o parto 
(E) 42 dias após o parto. 
 
QUESTÃO 44 
 Dos citados abaixo, qual é considerado um método 

anticoncepcional comportamental? 

(A) Coito interrompido. 
(B) Preservativo masculino. 
(C) Anticoncepcional oral. 
(D) Dispositivo Intrauterino. 
(E) Laqueadura. 
 
QUESTÃO 45 
 O trabalho materno fora do lar pode ser um 

importante obstáculo à amamentação, em especial 
a exclusiva. Para continuar o processo de 
amamentação a nutriz deve praticar a ordenha do 
leite (de preferência manualmente) e congelar o 
leite para usar no futuro, que pode ser conservado 
em geladeira por 

(A) 2 horas e, no freezer ou congelador, por 7 dias. 
(B) 12 horas e, no freezer ou congelador, por 15 dias. 
(C) 24 horas e, no freezer ou congelador, por 8 dias. 
(D) 48 horas e, no freezer ou congelador, por 20 dias. 
(E) 36 horas e, no freezer ou congelador, por 10 dias. 
 
QUESTÃO 46 
 Dos itens relacionados abaixo, assinale aquele que 

NÃO é considerado tratamento não-farmacológico 
da Hipertensão Arterial. 

(A) Controle do excesso de peso corporal. 
(B) Redução do consumo de bebidas alcoólicas. 
(C) Uso de agentes Anti-hipertensivos. 
(D) Abandono do Tabagismo. 
(E) Prática de atividade física. 
 
QUESTÃO 47 
 O Diabetes que acontece quando o organismo 

produz pouca ou nenhuma insulina  e quando ele 
ocorre após os 40 anos e, usualmente, é controlado 
apenas com dieta, atividade física e/ou 
medicamento oral é chamado de 

(A) Diabetes insulino-dependente. 
(B) Diabetes tipo I. 
(C) Diabetes tipo II. 
(D) Diabetes hormônio regulador. 

(E) Diabetes medicamentoso. 
 
QUESTÃO 48 
 Sobre as Hepatites Virais, assinale a alternativa 

correta. 

(A) Todos os tipos de Hepatite têm transmissão por via de 
contato sexual, ou com sangue infectado da pessoa 
doente para a pessoa sadia. 

(B) Os sintomas causados pelas Hepatites são agudos e 
passageiros, por isso as hepatites não são passíveis de 
cronificação. 

(C) O tratamento específico para as formas agudas das 
hepatites virais é a vacina contra hepatite que deve ser 
aplicada em todas as pessoas que apresentam algum 
risco de contaminação. 

(D) Apesar de não ocorrer transmissão vertical do vírus da 
hepatite B, todas as gestantes devem receber a  vacina 
contra hepatite durante o pré-natal. 

(E) Atualmente a maioria das pessoas infectadas pelos 
vírus das hepatites B e C desconhece seu estado de 
portador, o que ajuda a perpetuar o ciclo de 
transmissão destas infecções. 

 
QUESTÃO 49 
 Em relação à Hanseníase, assinale a alternativa 

correta. 

(A) A hanseníase é uma doença transmissível que 
acomete principalmente o sistema nervoso central e a 
medula óssea. 

(B) É causada por um vírus que devido ao seu baixo 
potencial incapacitante, permanece inativo nos 
primeiros meses de infecção. 

(C) Os principais sinais e sintomas da doença são a perda 
de peso, inapetência e tosse produtiva a mais de 3 
semanas. 

(D) É papel do Agente Comunitário de Saúde encaminhar 
contatos intradomiciliares para avaliação na unidade de 
saúde e estimulá-los a realizar o auto-exame, mesmo 
depois da avaliação. 

(E) Entre o contato com a pessoa doente e o aparecimento 
dos primeiros sinais geralmente levam em média 1 a 4 
meses. 

 
QUESTÃO 50 
 Sobre a Dengue, informe se é verdadeiro (V) ou 

falso (F) o que se afirma abaixo e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 
(   ) Apesar de menos frequente a transmissão da 

dengue pode ocorrer pelo contato de um 
doente ou suas secreções com uma pessoa 
sadia ou por fontes de água ou alimentos 
contaminados. 

(   ) A dengue é uma das doenças de notificação 
compulsória, devendo todo caso suspeito ou 
confirmado ser notificado ao serviço de 
Vigilância Epidemiológica. 

(   ) O macho do Aedes aegypti costuma picar as 
pessoas durante a noite, para viabilizar a 
maturação dos ovos. 

(   ) O período de transmissibilidade da doença 
compreende dois ciclos: um intrínseco, que 
ocorre no ser humano, e outro extrínseco, 
que ocorre no vetor. 

 
(A) V – V – V – F. 
(B) F – V – F – F. 
(C) F – F – V – V. 
(D) F – V – F – V. 
(E) V – F – V – F. 
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PROVA DISCURSIVA – VERSÃO RASCUNHO 

 
1. A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 
a) o atendimento ao tema proposto na questão; 
b) a clareza de argumentação/senso crítico; 
c) a seletividade de informação; 
d) a criatividade/originalidade; 
e) a utilização da norma padrão da Língua Portuguesa; 
 
2. O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de 
a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que 

não  determinado pelo Edital 01/2011. 
b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
d) não apresentar a questão redigida na VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;  
e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 

número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos); 
f) apresentar sua resposta com extensão inferior a 10 (dez) linhas. 
 
3. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou 

que ultrapassar a extensão máxima de 15 (quinze) linhas para a elaboração da sua resposta. 
 
QUESTÃO 51 

 No âmbito da Estratégia Saúde da Família, descreva o que se entende por Microárea de Risco. Cite dois exemplos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

- 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

- 11 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

- 12 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




