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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2013 

 
 

Cargos: Auxiliar de Saúde Bucal do PSF, Agente Comunitário de Saúde do PSF e Agente de 
Combate a Endemias 

 
NOME: 
 
 
INSTRUÇÕES 
1.1. A prova é individual 
1.2.  Leia cuidadosamente cada questão, escolha a resposta e assinale-a a tinta. 
1.3.  Valor da prova: 120 (cento e vinte) pontos, sendo 04 (quatro) pontos para cada questão 
proposta. 
1.4. Não é permitido qualquer tipo de consulta. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
As questões 01, 02, 03, 04 e 05 se referem ao texto seguinte. Leia-o atentamente e responda às 
questões propostas. 
 

A importância do servidor público1 
 

Augusto Dourado (Especialista em RH) 
 
  O cidadão quer um serviço público proporcionado pelo Estado que funcione, e para isso 
exige servidores dedicados e preparados para fazerem o melhor com o objetivo de atenderem às 
suas necessidades. 
  A prestação do serviço público é das mais importantes atividades de uma comunidade, de 
uma sociedade ou de uma nação. Nenhum país, estado ou município funciona sem seu quadro de 
servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços colocados à disposição do cidadão. 

Portanto, é de suma importância exaltar quem executa o papel de prestador de serviço à 
sociedade. Neste contexto, prestar serviço à população com qualidade e dedicação deve ser 
sempre a meta dos servidores e estar entre seus objetivos. 

Segundo se depreende das disposições constitucionais em vigor, servidores públicos são 
todos aqueles que mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades 
governamentais, integrados em cargos ou empregos de qualquer delas: União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista. 

Trata-se de designação genérica e abrangente introduzida pela Carta de 1988, uma vez 
que, até a promulgação da Constituição Federal hoje em vigor, prevalecia a denominação de 
funcionário público para identificação dos titulares de cargos na administração direta, 
considerando-os equiparados aos ocupantes de cargos nas autarquias, aos quais se estendia o 
regime estatutário. 

A partir, portanto, da Constituição de 1988, desaparece o conceito de funcionário público, 
passando-se adotar a designação ampla de servidores públicos. 

A cada dia, o papel do servidor público não é apenas o de ser estável. É muito mais do que 
isso, pois a sua atuação está necessariamente voltada para os anseios da comunidade ou 
sociedade. 

A estabilidade dos servidores somente se justifica se ela assegura, de um lado, a 
continuidade e a eficiência da Administração e, de outro, a legalidade e impessoalidade da gestão 
da coisa pública. 

                                                           
1
 http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/noticias/orientacao/importancia-do-servidor-publico-artigo-de-augusto-

dourado 
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A responsabilidade do servidor público é muito grande, tornando-se um privilégio por tratar-
se de um agente de transformação do Estado. 

O servidor deve estar sempre a serviço do público e, a partir desta lógica, listamos alguns 
princípios fundamentais à sua atuação:  
o Agente de transformação a serviço da cidadania, o que se torna uma diferença marcante dos 

demais trabalhadores; 
o Compromisso intransigente com a ética e com os princípios constitucionais; 
o Atualização permanente e desenvolvimento de novas competências; 
o Capacidade de lidar com a diferença e a diversidade; 
o Habilidade para atuar em diferentes contextos e sob diversos comandos; 
o Lidar com o que é de todos. 
  O principal diferencial do servidor público é que este tem a oportunidade de servir à 
comunidade em que está inserido. Por isso, esta não pode ser vista como uma profissão qualquer, 
e sim como um desafio de se cuidar do que é de todos nós. 
 

QUESTÕES 
 
01 - De acordo com o texto: 
(A) a condição para que se obtenha serviço público de qualidade é a estabilidade dos servidores; 
(B) os servidores constituem o recurso mais importante da Administração Pública e, por isso, 
devem ser dedicados e satisfatoriamente preparados; 
(C) os recursos tecnológicos constituem o capital mais importante em qualquer organização, 
inclusive na Administração Pública; 
(D) os servidores públicos constituem uma categoria privilegiada de trabalhadores e, por isso, são 
beneficiados com a estabilidade; 
(E) a qualidade dos serviços públicos independe da dedicação e preparação dos servidores. 
 
02 - De acordo com o texto: 
(A) deve ser a meta dos servidores a conquista permanente de direitos; 
(B) não há necessidade de uma política de valorização profissional, pois os servidores devem ser 
dedicados e capacitados por si mesmos; 
(C) os servidores públicos devem ter como meta permanente a prestação de serviços de 
qualidade, pois ela é uma das mais importantes atividades de uma comunidade, de uma 
sociedade ou de uma nação; 
(D) a prestação de serviços públicos tem a mesma importância e natureza da prestação de 
serviços privados; 
(E) a principal meta dos servidores públicos é a sua organização em instâncias reivindicatórias, 
como os sindicatos e as associações. 
 
03 - A estabilidade dos servidores, segundo o texto: 
(A) é um fim em si mesmo; 
(B) não tem qualquer correlação com os princípios que regem a Administração Pública; 
(C) é própria da Administração Pública em qualquer país do mundo; 
(D) tem natureza instrumental; 
(E) é apenas dentre os direitos inerentes à categoria. 
 
04 - São diretrizes que devem nortear a atuação dos servidores públicos, EXCETO: 
(A) desídia no trato com a coisa pública; 
(B) ser agente de transformação a serviço da cidadania, o que se torna uma diferença marcante 
dos demais trabalhadores; 
(C) compromisso intransigente com a ética e com os princípios constitucionais; 
(D) atualização permanente e desenvolvimento de novas competências; 
(E) capacidade de lidar com a diferença e a diversidade. 
 
05 - São instrumentos de promoção da valorização do servidor público, condizentes com as ideias 
defendidas no texto acima, EXCETO: 
(A) programas de capacitação permanente; 
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(B) plano de cargos, carreiras e vencimentos que considere o tempo de serviço, os esforços de 
escolarização e capacitação e os resultados produzidos; 
(C) vantagens funcionais que considerem unicamente o fator tempo como critério de obtenção; 
(D) avaliação periódica de desempenho visando premiar os bons resultados, identificar as 
disfunções, os pontos fortes e os pontos fracos da equipe e apresentar soluções condizentes com 
a realidade do serviço público; 
(E) melhor aproveitamento possível do quadro permanente, inclusive nas funções de direção, 
chefia e assessoramento. 
 
06 - Pediram para _______ falar ________ ontem, sobre aquele assunto de interesse da 
comunidade, mas não ________ encontrei em parte alguma. 
 
(A) mim - consigo - a; 
(B) eu - com ela - lhe; 
(C) mim - consigo - lhe; 
(D) mim - contigo - te; 
(E) eu - com ela - a. 
 
07 - Assinale a alternativa em que a palavra não foi formada pelo acréscimo de um prefixo. 
(A) refazer; 
(B) superproteção; 
(C) reacender; 
(D) redesenhar; 
(E) resposta. 
 
08 - Marque a alternativa em que a palavra é acentuada pelo mesmo motivo que se acentua a 
palavra “última”: 
(A) milionário; 
(B) boné; 
(C) tímido; 
(D) também; 
(E) detém. 
 
09 - Marque a frase em que ocorreu um erro de concordância. 
(A) na cidade de Montes Claros houveram vários tremores de terra neste ano. 
(B) mesmo que fosse para uma cidade distante, havia muitos candidatos ao cargo indicado. 
(C) existem muitos casos de dengue no Brasil. 
(D) a professora redigiu menos provas do que o necessário para a sua turma. 
(E) não obstante a aparência tranquila, percebia-se nela uma atitude de revolta. 
 
10 - Assinale a alternativa correta quanto à colocação do pronome: 
(A) nem diga-se que o dinheiro acabou; 
(B) a atividade que absorve-me muito; 
(C) em tratando-se de bebidas, prefiro aquelas que não contêm álcool; 
(D) é possível que tudo se resolva com o tempo; 
(E) esta é a parte do trabalho que encanta-me até o infinito. 
 
 
11 - Marque a alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação: 
(A) boné, cadê, dó, sapê, jiló, marajá; 
(B) bêbado, lógico, mágico, lágrima, príncipe; 
(C) pó, cômico, país, juíza, júri, ânsia; 
(D) órgão, tórax, nódoa, flácido, pêssego; 
(E) só, nó, puerpério, pássaro, faísca. 
 
12 - Na frase: “A equipe ganhou maior produtividade, sem com isso perder os benefícios de uma 
vida com qualidade”, a oração sublinhada expressa ideia de: 
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(A) condição; 
(B) consequência; 
(C) concessão; 
(D) comparação; 
(E) causa. 
 
13 - Marque a resposta correta em relação ao acento indicativo de crase, segundo a norma culta 
da língua: 
(A) naquele tempo, a morte de qualquer pessoa por dengue cheirava à ironia na cidade; 
(B) depois a cabra adoeceu; ficou caída à moscas, imóvel e rija na sua armação de bambu; 
(C) as pessoas com roupas de domingo, algumas com crianças no colo, ficam à espreitar os 
forasteiros; 
(D) à vista da vara de bambu, com uns pequeninos pescados, a comunidade se entristecia; 
(E) visitou à cidade grande, depois de passar por comunidades e arraiais. 
 
14 - Assinale a frase correta 
(A) quando recebe-o em minha casa, fico apreensivo; 
(B) por esse procedimento, teriam-se obtido grandes resultados; 
(C) tudo fez-se como você mandou; 
(D) em se tratando disto ou mesmo daquilo, podemos contar com a comunidade; 
(E) recusei a ideia que apresentaram-me. 
 
15 - Marque a alternativa com a divisão silábica CORRETA: 
(A) sa-ú-de; 
(B) mer-ca-do-ria; 
(C) so-rri-den-te; 
(D) mer-cea-ria; 
(E) ve-rea-dor. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16 - São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO: 
(A) a descentralização dos serviços de saúde para os municípios; 
(B) a participação da comunidade; 
(C) a igualdade de assistência à saúde sem preconceitos de qualquer espécie; 
(D) a universalização do acesso aos serviços de saúde; 
(E) a prioridade da rede filantrópica para o atendimento médico especializado. 
 
17 - A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90) dispõe que o: 
(A) setor público não pode prestar atendimento às emergências médicas; 
(B) dever do Estado em relação à saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade; 
(C) nível de saúde da população não se relaciona com a organização social e econômica do País; 
(D) nível de prestação de serviços à saúde deve corresponder ao nível de renda do contribuinte; 
(E) lazer, o transporte, o acesso aos bens e serviços essenciais não são fatores determinantes e 
condicionantes da saúde. 
 
18 - Marque a alternativa ERRADA:  
Segundo a Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a 
execução de ações de: 
(A) de vigilância sanitária; 
(B) de vigilância epidemiológica; 
(C) de saúde do trabalhador; 
(D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 
(E) de educação formal em estabelecimentos oficiais de ensino. 
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19 - Segundo a Lei 8.142/90, o Conselho de Saúde é composto pelas seguintes representações: 
(A) governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários; 
(B) governos federal, estadual e municipal; 
(C) hospitais públicos, centros de saúde e postos de saúde; 
(D) sindicatos da área da saúde; 
(E) Ministério Público. 
 
20 - A educação em saúde é uma medida de prevenção: 
(A) exclusiva; 
(B) primária; 
(C) secundária; 
(D) integral; 
(E) alternativa. 
 
21 - Uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde consiste na: 
(A) prioridade para o setor privado de saúde; 
(B) prioridade para o transplante de órgãos; 
(C) centralização das ações de saúde no governo federal; 
(D) participação da comunidade; 
(E) prioridade para o atendimento de alta complexidade. 
 
22 - Uma população suscetível que reside em uma cidade com elevado índice de infestação 
predial de Aedes aegypti corre o risco de uma epidemia de: 
(A) cólera; 
(B) leishmaniose tegumentar; 
(C) malária; 
(D) dengue; 
(E) meningite bacteriana. 
 
23 - Segundo o Ministério da Saúde, a educação em saúde é um dos pilares da: 
(A) campanha de imunização; 
(B) promoção da saúde; 
(C) assistência hospitalar; 
(D) vigilância epidemiológica; 
(E) medicina de alta complexidade. 
 
24 - Entre as principais questões que dificultam a expansão do Programa Saúde da Família 
podem ser citadas, EXCETO:  
(A) a inadequação dos recursos humanos atualmente disponíveis no mercado de trabalho; 
(B) a formação fragmentada dos profissionais recém egressos das universidades; 
(C) a violência urbana em determinadas regiões; 
(D) ênfase do programa na integralidade, universalidade e equidade das ações de saúde; 
(E) a ausência de multidisciplinaridade. 
 
25 - A capacitação de uma equipe do Programa Saúde da Família inclui: 
I - o conhecimento da realidade das famílias sob sua responsabilidade, através do cadastramento 
e do diagnóstico de suas principais características; 
II - a elaboração, com a participação da comunidade, de um plano local para enfrentar os 
determinantes do processo saúde-doença; 
III - o acompanhamento do paciente nos serviços de referência ambulatorial ou hospitalar; 
IV - o desenvolvimento de ações educativas e interssetoriais para enfrentar os problemas de 
saúde identificados. 
 
Estão corretas somente as afirmativas: 
(A) I e II; 
(B) I, II e III; 
(C) I, II e IV; 
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(D) II, III e IV; 
(E) I, II, III e IV. 
 
26 - Em relação à atenção básica em saúde é INCORRETO afirmar que: 
(A) o investimento na atenção básica previne o adoecimento ou o agravamento das doenças; 
(B) diminui os gastos com procedimentos de média complexidade; 
(C) reduz o número de mortes por doenças de cura simples e conhecida; 
(D) diminui as filas nos hospitais das redes públicas e conveniadas com o SUS; 
(E) torna desnecessário o atendimento de alta complexidade. 
 
27 - A saúde é um dever do: 
(A) patrão; 
(B) cidadão; 
(C) Estado; 
(D) profissional de saúde; 
(E) técnico de higiene dental. 
 
28 - A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda e a 
educação são fatores que: 
(A) não interferem com a saúde das pessoas; 
(B) podem facilmente ser adquiridos pela pessoa; 
(C) interferem com a saúde das pessoas; 
(D) não têm relação com a saúde; 
(E) não têm importância social. 
 
29 - É um exemplo de uma medida de prevenção primária: 
(A) vacinação; 
(B) tratamento de uma infecção comunitária; 
(C) internação de um doente em uma UTI; 
(D) reabilitação de um doente com sequela motora; 
(E) intervenção cirúrgica. 
 
30 - O eixo central do Programa Saúde da Família, atualmente denominado de Estratégia de 
Saúde da Família, é: 
(A) o fortalecimento da atenção básica; 
(B) a prioridade para o atendimento de alta complexidade; 
(C) a criação de novos hospitais; 
(D) o aumento do número de exames laboratoriais; 
(E) o aumento da renda familiar. 
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