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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma 
alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
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NÃO SE FAZEM PAIS COMO ANTIGAMENTE 
 

 Lourenço Diaféria 
 
 Filhinho, vem ver o papai que a mamãe __________. 
 O filho entrou na sala, acanhado diante do artefato estranho: era um boneco, perfeitamente igual a um homem adulto. 
Tinha cabelos encaracolados, encanecidos nas têmporas, usava Trim, desodorante, fazia a barba com gilete ou aparelho elétrico, 
sorria, fumava cigarros king-size, bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos – às vezes um de cada vez – assoava 
o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia strogonoff, 
acendia a churrasqueira, lavava o quintal, estendia roupa, passava a ferro, engomava camisas, e dentro do peito tinha um disco 
que repetia: «Já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou cansado! Puxa, hoje tive um trabalhão dos diabos! Acho que vou 
ficar até mais tarde no escritório. Você precisava ver o bode que deu hoje lá na firma! Serviço de dono de casa nunca é 
reconhecido! Meu bem, hoje não!» 
 O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no pé. Nunca se ____________, 
porém percebia que a mãe também necessitava de um companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, 
registros, totalmente transistorizado. O menino entendia agora porque a mãe trabalhara o tempo todo, muitas vezes chegando 
bem tarde. Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para comprar aquele paizão. 
 – Ele conta histórias, mãe? 
 Os técnicos olharam o garoto com indiferença. 
 – Esse é o modelo ZYR-14, mais indicado para atividades domésticas. Não consta histórias. Mas assiste a televisão. E 
pode ser acoplado a um ____________ opcional, que permite longas caminhadas a campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem 
forçar, tem garantia para suportar crianças até seis anos. Porém não conta histórias, e não convém insistir, pode desgastar o 
circuito do monitor. 
 O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar isso à mãe, que parecia encantada. 
 Ligado à tomada elétrica (funcionava também com bateria), o equipamento paterno já havia colocado os chinelos e, sem 
dizer uma palavra, foi até à mesa e apanhou o jornal. 
 A mãe puxou o filho pelo braço: 
 – Agora vem, filhinho. Vamos lá para dentro, deixa teu pai descansar. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) trousse – queichava – despositivo. 
b) trouce – queichava – dispozitivo. 
c) trouxe – queixava – dispositivo. 
d) trousse – quexava – despozitivo. 
 
02 - Com o novo “pai”, a família decididamente: 
a) passava a viver num mundo elétrico-eletrônico. 
b) readquiria os velhos hábitos domésticos. 
c) entrava na era da cibernética. 
d) ingressava na sociedade de consumo. 
 
03 - A última frase crônica nos mostra que: 
a) Desapareceram completamente a tensão e o desapontamento. 
b) A máquina já começara a dar sinais de funcionamento defeituoso. 
c) Renasceram na mãe os antigos zelos e preocupações com a paz doméstica. 
d) Nem mãe nem filho se sentiram afetados pela presença do novo pai. 
 
04 - A palavra “têmporas” é acentuada pela mesma razão que: 
a) elétrica.     c) uísque. 
b) história.     d) tênis. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta: 
a) di-a-bos.     c) chur-ras-que-i-ra. 
b) as-so-bi-a-va.     d) bo-qui-a-ber-to. 
 
06 - “Puxa” se escreve com “x”. Também se escreve com “x”: 
a) mo___ila /// ___arope. 
b) fa___ada /// en___ente. 
c) ve___ame /// pe___incha. 
d) en___erido /// rou___inol. 
 
07 - Gerônimo pretende plantar grama numa área retangular, cuja largura mede 2,5 m e o comprimento 14 m. Sabe-se 
que o m2 de grama custa R$ 6,40. Para plantar essa grama, o investimento de Gerônimo deverá ser de: 
a) R$ 105,60. 
b) R$ 112,00. 
c) R$ 211,20. 
d) R$ 224,00. 
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08 - Três amigos saíram para comer uma porção de frango. Amauri comeu 3/8 da porção, Bruno comeu 1/6 e Jarbas 
comeu 1/3 da porção. É correto afirmar que: 
a) Sobraram 3 pedaços de frango. 
b) Essa porção era constituída por 17 pedaços de frango. 
c) Jarbas comeu 5 pedaços de frango. 
d) Bruno comeu mais que Amauri. 
 
09 - Em 9 dias de produção, uma indústria fabrica 6,12 mil unidades de determinado produto. Considerando-se o mesmo 
ritmo de produção, em uma quinzena, serão produzidos: 
a) 3,675 mil unidades do referido produto. 
b) 7,6 mil unidades do referido produto. 
c) 8,4 mil unidades do referido produto. 
d) 10,2 mil unidades do referido produto. 
 
10 - Em determinada localidade, o censo de 2010 indicou que a população local era de 4,96 mil pessoas. Sabe-se que no 
censo anterior, a população dessa localidade era de 3,64 mil pessoas. É correto afirmar que: 
a) A população dessa localidade aumentou em 13200 pessoas. 
b) A população dessa localidade aumentou em 1320 pessoas. 
c) A população dessa localidade aumentou em 132 pessoas. 
d) A população dessa localidade diminuiu em 13200 pessoas. 
 
11 - A descoberta do Brasil aconteceu em que atual Estado? 
a) Bahia. 
b) Pernambuco. 
c) Rio de Janeiro. 
d) São Paulo. 
 
12 - Joaquim José da Silva Xavier era um dos líderes de que movimento abaixo? 
a) Guerra dos Emboabas. 
b) Inconfidência Mineira. 
c) Revolta da Vacina. 
d) Revolução Liberal. 
 
13 - Nossa Constituição Federal vai completar quantos anos de promulgação no dia 05 de Outubro deste ano? 
a) 21 (vinte e um) anos. 
b) 22 (vinte e dois) anos. 
c) 23 (vinte e três) anos. 
d) 24 (vinte e quatro) anos. 
 
14 - Um dos símbolos de Sertanópolis é o Brasão, sobre o mesmo é INCORRETO afirmar: 
a) No centro, existe um triângulo que forma um conjunto harmonioso com o símbolo do comércio do Município.  
b) Nos cantos superiores existem dois grupos de estrelas que representam o pioneirismo do desbravamento com sua 
“emancipação política”. 
c) É representado num conjunto com o fundo branco, circundado por dois ramos de café entrelaçados na sua base por vários 
ramos de trigo, dispostos em sentido vertical, sob uma faixa que traz o nome “Sertanópolis”. 
d) O Dístico é formado por um conjunto de indústrias, que representam a expansão industrial do Município. 
 
15 - O Sistema Único de Saúde - SUS - regulamentado pelas Leis 8080 e 8142 do ano de 1990, sustenta-se sobre princípios 
que objetivam estruturar as práticas de saúde propostas para a sociedade brasileira. Sobre os princípios do SUS é 
correto afirmar: 
a) O princípio da equidade garante o acesso de todo cidadão brasileiro aos bens e serviços produzidos na rede de atenção a 
saúde. 
b) O princípio da integralidade orienta as ações de saúde através de uma visão parcial do homem. 
c) O princípio da universalidade garante o acesso às pessoas que possuem vínculo empregatício em qualquer parte do universo. 
d) O princípio da equidade dispõe sobre a igualdade no direito à assistência a saúde.  
 
16 - Uma das diretrizes do SUS é sustentada sobre a participação da comunidade e controle social. Para efetivação do 
controle social foram regulamentadas quais instâncias colegiadas que possibilitam a participação da comunidade nas 
decisões para o SUS? 
a) Eleição presidencial e municipal a cada quatro anos, quando todo cidadão tem direito ao voto. 
b) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde. 
c) Unidades Básicas de Saúde e Equipes de Saúde da Família. 
d) Secretaria Municipal de Saúde e Ministro da Saúde. 
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17 - O acompanhamento das crianças é uma estratégia fundamental para o trabalho do Agente Comunitário de Saúde-
ACS, principalmente no que se refere às crianças recém-nascidas, sendo assim, são consideradas recém-nascidas as 
crianças: 
a) Com até 6 meses de idade. 
b) Com até 3 meses de idade. 
c) Com até 28 dias de idade. 
d) Com até 15 dias de idade. 
 
18 - O ACS deve realizar o acompanhamento na realização das vacinas nas crianças, logo, crianças com até um mês de 
idade devem ter recebido quais vacinas? 
a) BCG. 
b) BCG e Hepatite B. 
c) Hepatite B. 
d) BCG, Hepatite B e Antipóliomielite. 
 
19 - Quando uma criança recebe vacina BCG, acontecem várias etapas de cicatrização no local da aplicação, 
demonstrando o efeito provocado pela vacina, portanto o ACS deve orientar as mães destas crianças de forma adequada 
assinalando a alternativa correta: 
a) Em torno da segunda semana após a vacina, palpa-se uma pequena área endurecida que deve ser aquecida com compressas 
mornas. 
b) Da quinta à sexta semana, o centro da área endurecida começa a amolecer, formando uma crosta (casca) que deve ser retirada 
com a mão. 
c) Quando a crosta cai, deixa em seu local uma pequena lesão que deve ser tratada com pomadas analgésicas. 
d) Orientar a manter o local da aplicação limpo, utilizando água e sabão, e que não se deve colocar nenhum tipo de 
medicamento, nem cobrir a lesão com curativo. 
 
20 - A Desidratação causada por diarreia é uma das importantes causas de adoecimento e morte no Brasil e está 
diretamente relacionada às precárias condições de vida e saúde dos indivíduos. O ACS pode atuar de que maneira no 
controle das doenças diarreicas: 
a) Desorientar sobre o tratamento da água para consumo humano, o destino dos dejetos e o lixo residencial. 
b) Orientar a população informando-a sobre a doença, seus sinais e sintomas, riscos e formas de transmissão. 
c) Deixar crianças sob o cuidado de outras crianças. 
d) Não desenvolver ações educativas, levando informações e orientações às famílias e aos indivíduos. 
 
21 - Para trabalhar com adolescentes, o ACS precisa estabelecer uma relação de vínculo e confiança assegurando ao 
adolescente que serão garantidos seus direitos fundamentais que são: 
a) Privacidade, preservação do sigilo e o consentimento informado. 
b) Garantia que seus pais serão informados sobre a consulta. 
c) Sem o consentimento do adolescente poderão ser realizados procedimentos terapêuticos. 
d) Atendimento personalizado em local aberto com exposição a outras pessoas. 
 
22 - No esquema vacinal do adolescente, o ACS deve observar que: 
a) A adolescente grávida deve receber vacina contra febre amarela e rubéola para evitar que o bebê nasça com problemas. 
b) A adolescente grávida que recebeu vacina com proteção contra tétano há mais de cinco anos, deve receber um reforço com a 
dupla bacteriana. 
c) O adolescente deverá fazer um reforço de febre amarela aos 12 anos, pois provavelmente recebeu a primeira dose desta vacina 
com um ano de idade. 
d) O adolescente que possuir esquema vacinal incompleto deve ser encaminhado a Unidade Básica de Saúde - UBS - para 
reiniciar os esquemas. 
 
23 - Ao se deparar com um adolescente que come uma quantidade exagerada de alimentos e depois utiliza métodos 
compensatórios, tais como a indução de vômito, o uso de laxantes e diuréticos para evitar o ganho de peso, o ACS deve 
encaminhar o mesmo para a UBS, pois se suspeita que o adolescente apresente um transtorno alimentar conhecido como: 
a) Bulimia nervosa. 
b) anorexia nervosa. 
c) obesidade mórbida. 
d) transtorno obsessivo compulsivo. 
 
24 - O ACS deve identificar casos de pessoas da comunidade que estejam em situação de risco nutricional. Um método 
eficiente para saber se o peso está condizente com a altura do indivíduo, é o cálculo do Índice de Massa Corporal – IMC. 
Portanto, um homem com 60 anos, que mede 1,85 m de altura e pesa 65 kg estará classificado como: 
a) baixo peso. 
b) peso adequado. 
c) sobrepeso. 
d) obesidade. 
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25 - A Hipertensão Arterial é uma doença crônica que se não tratada pode causar várias outras doenças. Dentro da área 
de atuação do ACS, ele deve reconhecer as pessoas que apresentam fatores de risco para hipertensão: 
a) Pessoas com excesso de peso, alimentação adequada (consumo de frutas, verduras e legumes), que consomem muito sal e 
bebida alcoólica, fumantes, que não praticam atividade física regularmente, diabéticas e que têm familiares hipertensos. 
b) Pessoas com excesso de peso, alimentação inadequada (rica em gorduras, excesso de sal, baixo consumo de frutas, verduras e 
legumes), que consomem pouco sal e bebida alcoólica, fumantes, que não praticam atividade física regularmente, diabéticas e 
que têm familiares hipertensos. 
c) Pessoas com excesso de peso, alimentação inadequada (rica em gorduras, excesso de sal, baixo consumo de frutas, verduras e 
legumes), que consomem muito sal e bebida alcoólica, fumantes, que não praticam atividade física regularmente, diabéticas e 
que têm familiares hipertensos. 
d) Pessoas com excesso de peso, alimentação inadequada (rica em gorduras, excesso de sal, baixo consumo de frutas, verduras e 
legumes), que consomem muito sal e bebida alcoólica, não fumantes, que praticam atividade física regularmente, diabéticas e 
que têm familiares hipertensos. 
 
26 - Quando uma pessoa residente da área de atuação do ACS se queixa de aumento do volume de urina, sede intensa, 
emagrecimento e fraqueza e fome excessiva, o ACS deve suspeitar de: 
a) Tuberculose. 
b) Hanseníase. 
c) Diabetes. 
d) Hipertensão arterial. 
 
27 - A Hanseníase é uma doença que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também compromete 
articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos. A forma de transmissão desta doença é: 
a) Contato com as secreções das feridas na pele. 
b) Através de relações sexuais com pessoas portadoras de Hanseníase. 
c) Contato com a pele do paciente, independente de presença de lesões. 
d) Através das secreções das vias respiratórias da pessoa que possui hanseníase. 
 
28 - A AIDS é uma DST causada por um vírus chamado HIV. Qualquer pessoa pode adquirir HIV, pois este vírus passa 
de uma pessoa infectada para outra por meio de quatro líquidos produzidos pelo nosso corpo, que são: 
a) Sangue, Esperma, Líquido da vagina, Leite do peito da mãe infectada para o bebê.  
b) Sangue, Esperma, Líquido da vagina, suor. 
c) Sangue, Esperma, Líquido da vagina, saliva.  
d) Sangue, Esperma, Líquido da vagina, liquido lacrimal. 
 
29 - Há vários tipos de métodos anticonceptivos, entre eles os métodos de barreira, que são os citados abaixo: 
a) camisinha feminina e masculina, diafragma e as geleias espermaticidas. 
b) anticoncepcionais orais, anticoncepcionais injetáveis e adesivos. 
c) tabelinha, a temperatura basal, muco cervical, o coito interrompido e a amamentação. 
d) anticoncepcionais orais, camisinha feminina e masculina. 
 
30 - Gravidez não é doença! Porém com frequência acontecem situações que levam a gestante a apresentar queixas que 
podem ser resolvidas com orientações, contudo, a situação abaixo merece maior atenção e encaminhamento a UBS, pois 
se trata de uma situação de risco: 
a) Apresentar azia e enjoo de manhã. 
b) Acordar com as pernas, mãos, braços e olhos inchados. 
c) Ocorrência de câimbras no final da gestação. 
d) Apresentar prisão de ventre por mais de uma semana. 




