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Prova I – Língua Portuguesa
10 questões

TEXTO

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

Um cachorrinho, perdido na selva, vê um tigre correndo em sua direção. Ao perceber que o tigre 
irá devorá-lo, pensa rápido no que fazer. Vê uns ossos de um animal morto e se põe a mordê-los.  
Então, quando o tigre está a ponto de atacá-lo, o cachorrinho diz:

– Ah, que delícia este tigre que acabo de comer!
O tigre para bruscamente e sai apavorado, correndo do cachorrinho e no caminho vai pensando:  

“Que cachorro bravo! Por pouco não come a mim também!”
Um macaco, que havia visto a cena, sai correndo atrás do tigre para lhe contar como ele havia 

sido enganado. O tigre, furioso, diz: 
 – Cachorro maldito! Vai me pagar! Agora vamos ver quem come a quem!
O cachorrinho vê que o tigre vem atrás dele de novo e desta vez traz o macaco montado em suas  

costas. "Ah, macaco traidor! O que faço agora?", pensou o cachorrinho.
Em vez de sair correndo, ele ficou de costas, como se não estivesse vendo nada. Quando o tigre 

está a ponto de atacá-lo de novo, o cachorrinho diz: 
– Macaco preguiçoso! Faz meia hora que eu o mandei me trazer um outro tigre e ele ainda não 

voltou!
“EM MOMENTOS DE CRISE, SÓ A IMAGINAÇÃO É MAIS IMPORTANTE QUE O CONHECIMENTO.” 

(Albert Einstein).
Disponível em: <http://www.nossosaopaulo.com.br/Reg_SP/Diversoes/Div_Piadinhas.htm>. Acesso em 28 mai. 2012.

01. O texto mostra que o cachorrinho era:

A) desastrado, pois não fez amizade com o macaco. 
B) feroz, pois atacava animais bem maiores que ele.
C) criativo, pois soube se livrar de ataques do tigre.
D) preguiçoso, pois evitava correr diante do perigo.
E) autoritário, pois dava muitas ordens ao macaco.

02. A palavra “ele” (linha 07) se refere a:

A) tigre (linha 04).
B) cachorro (linha 06).
C) macaco (linha 07).
D) tigre (linha 07).
E) tigre (linha 14).

03. O texto caracteriza o macaco como:

A) intrometido, pois contou ao tigre a verdade sobre o cachorrinho.
B) obediente ao cachorrinho, pois foi procurar outro tigre para ele.
C) justo, pois não permitiu que o tigre fosse enganado de novo.
D) preguiçoso, pois demorou muito a voltar com o novo tigre.
E) inteligente, pois tomou o partido do animal mais forte.

04.  Da leitura do texto, deduz-se que, no final, o tigre:

A) desistiu de atacar o cachorrinho.
B) resolveu devorar o cachorrinho.
C) foi devorado pelo cachorrinho.
D) agradeceu o aviso do macaco.
E) tornou-se parceiro do macaco.

05.  Da frase de Einstein (linha 16), deduz-se que:

A) qualquer coisa é importante em momentos de crise.
B) o conhecimento não tem importância em momentos de crise.
C) a imaginação geralmente é mais importante que o conhecimento.
D) o conhecimento é mais importante que a imaginação fora da crise.
E) a imaginação e o conhecimento são importantes em momentos de crise.
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06. O texto se caracteriza por ser:

A) instrutivo, uma vez que leva à ação.
B) narrativo, já que conta uma história.
C) descritivo, pois detalha um personagem.
D) argumentativo, pois defende uma ideia.
E) expositivo, porque apresenta uma informação.

07. Assinale a alternativa que separa corretamente as sílabas de cachorrinho e ossos.

A) ca-cho-rri-nho; o-sso-s.
B) ca-chor-ri-nho; os-sos.
C) ca-cho-rrin-ho; os-sos.
D) ca-chor-rin-ho; o-ssos.
E) ca-cho-rri-nho; o-ssos.

08. Na frase “O tigre para bruscamente” (linha 05), a palavra grifada é classificada como:

A) preposição.
B) conjunção.
C) advérbio.
D) adjetivo.
E) verbo.

09. Na frase “e desta vez traz o macaco montado em suas costas” (linhas 10-11), o termo grifado exerce a 
função sintática de:

A) sujeito.
B) predicativo.
C) objeto direto.
D) adjunto adverbial.
E) adjunto adnominal.

10. Assinale a alternativa em que a forma verbal grifada está empregada conforme a norma padrão.

A) Haviam   muitos tigres no deserto.
B) Ocorre   vários ataques no deserto.
C) Fazem   duas horas que ele saiu.
D) Eles haviam sido enganados.
E) Voltou   logo os dois animais.
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Prova II - Conhecimentos sobre o Município de Beberibe 
5 questões

11. Com base nas informações do IBGE, é correto afirmar que a maioria dos professores de Beberibe atua 
no ensino:

A) fundamental.
B) profissional.
C) superior.
D) infantil.
E) médio.

12. Em Beberibe, a atividade que menos contribui para o PIB – Produto Interno Bruto, segundo os dados 
divulgados no IBGE, é o setor:

A) de serviços.
B) da pecuária.
C) da indústria.
D) de comércio.
E) da agricultura. 

13. Segundo os dados do IBGE (2009), em Beberibe, metade das escolas oferece ensino:

A) médio.
B) técnico.
C) infantil.
D) profissional.
E) fundamental.

14. Sobre os meios de transporte, com base nos dados do IBGE, é correto afirmar que, em Beberibe, predominam:

A) caminhões.
B) automóveis.
C) microônibus.
D) motocicletas.
E) caminhonetes.  

15. Antes de chamar-se Beberibe, era conhecido por:

A) Parajuru.
B) Sucatinga.
C) Paripueira.
D) Sítio Lucas.
E) Serra do Félix.
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Prova III - Conhecimentos Específicos 
25 questões

16. O Sistema Único de Saúde tem como princípios doutrinários, EXCETO:

A) Garantir que o atendimento deve ser feito para a saúde do indivíduo e não somente para as suas  
doenças. 

B) Redistribuir as responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários níveis de 
governo.

C) Assegurar que todo o cidadão tem direito a ser atendido, sem distinção ou restrição, oferecendo toda a 
atenção necessária, sem qualquer custo.

D) Respeitar os direitos de cada um, segundo as suas diferenças, apoiando-se mais na convicção íntima 
da justiça natural do que na letra da lei.

E) Disponibilizar serviços que promovam a justiça social, que canalizem maior atenção aos que mais  
necessitam, diferenciando as necessidades de cada um.

17.  O atendimento ao indivíduo deve ser feito para a sua saúde e não somente para as suas doenças. O  
enunciado caracteriza o princípio da:

A) Equidade.
B) Integralidade.
C) Universalidade.
D) Descentralização.
E) Participação popular.

18.  Para organizar o SUS, a partir  dos princípios doutrinários e levando-se em consideração a ideia de  
seguridade social e relevância pública, existem algumas diretrizes que orientam o processo.  Assinale a 
alternativa totalmente correta. 

A) Participação Popular, Universalidade e Comando Único.
B) Descentralização e Comando Único, Participação Popular, Equidade.
C) Descentralização e Comando Único, Participação Popular e Integralidade.
D) Regionalização e Hierarquização, Descentralização e Comando Único, Universalidade.
E) Regionalização e Hierarquização, Descentralização e Comando Único, Participação Popular.

19. Considerando ser a Descentralização,  uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos 
serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a 
decisão  for  tomada,  mais  chance  haverá  de  acerto,  a  quem  compete  a  maior  responsabilidade na 
promoção das ações de saúde diretamente voltadas aos seus cidadãos? 

A) Governo Federal.
B) Governo Estadual.
C) Governo Municipal.
D) Conselhos de Saúde.
E) Entidades Representativas. 

20. A participação do cidadão, um dos princípios organizativos do SUS, ocorre de maneira oficial por meio 
dos Conselhos e Conferências de Saúde. Com relação, a composição dos Conselhos de Saúde, assinale a 
alternativa correta.
A) Representantes dos usuários (50%), trabalhadores da saúde (25%), gestores e prestadores de serviços (25%).
B) Representantes dos usuários (25%), trabalhadores da saúde (50%), gestores e prestadores de serviços (25%).
C) Representantes dos usuários (30%), trabalhadores da saúde (45%), gestores e prestadores de serviços (25%).
D) Representantes dos usuários (70%), trabalhadores da saúde (30%), gestores e prestadores de serviços (30%).
E) Representantes dos usuários (30%), trabalhadores da saúde (25%), gestores e prestadores de serviços (45%).

21. Com relação às Ações de Promoção, Prevenção e Proteção à saúde, assinale a alternativa ERRADA.

A) São ações estreitamente relacionadas entre si.
B) Ações que objetivam, exclusivamente, tratar as doenças.
C) Possuem simbologias, e significados variáveis, conforme o lugar, as crenças e necessidades das pessoas.
D) Ações  de  promoção  de  saúde  significam  evolução  nos  cuidados  com  a  saúde, bem  como  uma 

perspectiva coletiva da saúde.
E) Ações de prevenir e tratar doenças e promover saúde são necessárias em momentos diversos e devem 

ser realizadas para os cuidados com a saúde.
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22. Entre  as  ações  de  Promoção  à  saúde  e  Prevenção  das  doenças  e  agravos  realizadas  pelo  ACS  no 
acompanhamento de crianças, assinale a alternativa correta.

A) Tratar a água, cuidar dos recipientes de água da família.
B) Encaminhar os pais para participar do Planejamento Familiar.
C) Recomendar a mãe que não dê medicamentos no escuro, para evitar erros. 
D) Incentivar o cumprimento do calendário vacinal.
E) Encaminhar a família para a Unidade de Saúde.

23. Todas as ações realizadas pelo ACS com o intuito de participar e incentivar a comunidade a participar do  
desenvolvimento da promoção da saúde e prevenção de doenças, estão fundamentadas basicamente em 
quatro ações, quais sejam:

A) Identificar, encaminhar, orientar e acompanhar.
B) Identificar, orientar, acompanhar e avaliar.
C) Identificar, encaminhar, tratar e analisar.
D) Identificar, cuidar, acompanhar e tratar.
E) Identificar, tratar, cuidar e avaliar.

24. No seu trabalho de combate à dengue, compete ao ACS:

A) elaborar relatórios mensais sobre as ações realizadas.
B) acompanhar o registro de dados e fluxo de formulários.
C) controlar a frequência e distribuição de materiais e insumos.
D) participar das avaliações de resultados de programas no município.
E) orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores. 

25. Doença geralmente  infecciosa,  de  caráter  transitório,  que  ataca  simultaneamente  grande  número  de 
indivíduos em uma determinada localidade. Pode ser também surto periódico de uma doença infecciosa 
em dada população ou região.

A) Endemia.
B) Pandemia.
C) Epidemia.
D) Hanseníase.
E) Tuberculose.

26. Doença de veiculação hídrica causada por um verme. No início, é assintomática, mas pode evoluir para  
formas mais graves. 

A) Esquistossomose.
B) Leptospirose.
C) Malária. 
D) Dengue.
E) Raiva.

27. São alguns indicativos que podem ser uma suspeita de violência contra crianças e adolescentes, EXCETO:

A) Arranhões pelo corpo.
B) Fraturas muito frequentes.
C) Feridas na boca, lábios, olhos.
D) Falta de assistência de saúde, psicológica e assistência social.
E) Criança com medo de ficar só ou em companhia de determinada pessoa.

28. Instância colegiada entendida como espaço democrático de construção da política de Saúde, que se reúne 
a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais.

A) Conselho de Saúde.
B) Assembleia de Saúde.
C) Conferência de Saúde.
D) Assembleia dos Serviços de Saúde.
E) Conselho das Prestadoras de Serviços de Saúde.
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29.  Alguns fatores  sociais,  políticos  e econômicos contribuíram para  a construção profissional  do ACS. 
Sobre o assunto, assinale a alternativa ERRADA.

A) Constituição Federal e a criação do SUS.
B) A precária formação dos profissionais de saúde.
C) Programa emergencial no atendimento às vítimas da seca.
D) Controle da esquistossomose através do trabalho educativo.
E) As experiências com auxiliares de saúde e identificação de alguns problemas de saúde.

30.  Entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial,  operacionalizada mediante a  
implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.

A) Promoção da Saúde.
B) Vigilância em Saúde.
C) Sistema Único de Saúde.
D) Programa Saúde da Família.
E) Vigilância Epidemiologica. 

31.  Compete,  entre outras coisas,  a equipe de saúde da família,  ao assumir a responsabilidade por uma 
determinada população a ela vinculada, EXCETO:

A) Realizar tratamento e reabilitação dos agravos.
B) Desenvolver ações de promoção e de prevenção da saúde.
C) Definir as prioridades financeiras de cada família assistida.
D) Garantir a vinculação e a identidade cultural com as famílias sob sua responsabilidade.
E) Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos determinantes  

do processo saúde-doença.

32. A Estratégia Saúde da Família que é a expressão, da Atenção Básica, desenvolve suas ações pautadas em 
outros princípios além dos estabelecidos no SUS, dentre os quais se destacam:

A) Humanização, vínculo e dicotomia.
B) Acessibilidade, vínculo, responsabilização.
C) Vínculo, coordenação do cuidado, interdisciplinaridade.
D) Participação da comunidade, humanização, disparidade.
E) Coordenação do cuidado, participação social, resiliência.

33. Principal objeto de cuidado das Equipes de Saúde da Família.

A) A Família.
B) Acamados.
C) Doentes terminais.
D) Os acometidos de doenças crônicas.
E) Gestantes e crianças menores de 2 anos. 

34. A Equipe de Saúde da Família, composta de multiprofissionais é formada obrigatoriamente por no mínimo:

A) Médico  generalista  ou  especialista  em  saúde  da  família;  Auxiliar  ou  Técnico  de  Enfermagem;  
Agentes Comunitários de Saúde e Cirurgião Dentista Generalista.

B) Enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família,  Auxiliar ou Técnico de Enfermagem;  
Agentes Comunitários de Saúde e Cirurgião Dentista Generalista.

C) Médico generalista ou especialista em saúde da família; Enfermeiro generalista ou especialista em 
saúde da família, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.

D) Enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família,  Auxiliar ou Técnico de Enfermagem;  
Agentes Comunitários de Saúde; Cirurgião Dentista Generalista e Técnico de Saúde Bucal.

E) Médico generalista ou especialista em saúde da família; Enfermeiro generalista ou especialista em 
saúde da família, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem; Agentes Comunitários de Saúde e Cirurgião 
Dentista Generalista. 

35. Um dos objetivos da Estratégia Saúde da Família, é:
A) realizar somente ações de prevenção e tratamento.
B) distribuir medicamentos e fornecer receitas a doentes.
C) realizar somente ações de tratamento e educação em saúde.
D) realizar visitas domiciliares somente a gestantes e idosos acamados.
E) identificar fatores que podem por em risco a saúde da população, trabalhando ações de promoção de 

saúde, prevenção e tratamento de doenças.
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36.  Segundo  a  lógica  da  saúde,  seguida  pelo  programa  saúde  família,  espaço  onde  as  pessoas  vivem,  
estabelecem relações sociais, trabalham, cultivam suas crenças e cultura, é o mesmo que; 

A) Área.
B) Microárea.
C) Território.
D) Comunidade.
E) Espaço Geográfico.

37. A ficha “A”, também conhecida como cadastro da família é um dos mais importantes instrumentos de 
trabalho da Equipe de Saúde da Família. Fazer esse cadastro, e mantê-lo atualizado significa:

A) Definir as famílias que deverão ser visitadas.
B) Obtenção de mais recursos para as Unidades de Saúde.
C) Identificar prioritariamente o número de domicílios a serem visitados.
D) Identificar o numero exato de profissionais necessários para a Equipe.
E) Conhecer a situação social, econômica, educacional e de saúde de cada família de sua microárea.

38. Profissional que desenvolve ações que buscam a integração entre a equipe de saúde e a população ligada 
à Unidade Básica de Saúde.

A) Agente Comunitário de Saúde.
B) Conselheiro de Saúde.
C) Líder Comunitário.
D) Enfermeiro.
E) Médico.

39. Importante instrumento de trabalho da Equipe de Saúde da Família para o acompanhamento às gestantes.

A) Ficha B.
B) Ficha B-TB.
C) Ficha B-DIA.
D) Ficha B-GES.
E) Ficha B-HAN.

40. Na Estratégia Saúde da Família a visita domiciliar é atribuição:

A) Do Médico.
B) Do Enfermeiro.
C) Do Agente de Saúde.
D) Dos Profissionais da Equipe.
E) Do Técnico de Enfermagem.
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