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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas:  10 (dez) questões de Português;  10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 
 Você recebeu:  Caderno de Prova.  Cartão-resposta. 
 
 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 

reclame ao fiscal da sala para que o substitua. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem 

rigorosamente à numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno 
de Prova. 

 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, 
B, C, D e E que correspondem às alternativas da questão.  

 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da 

letra que corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, 

ela será anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, 

para evitar possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, 
preencha o cartão-resposta. 

 Você terá duas horas e meia para fazer esta prova. Ao concluir, devolva ao fiscal o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 
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CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS 
                                                
01. Qual a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente: 
(A) problema, professor, disciplina, seminário. 
(B) poblema, discurso, profesor, preocupado. 
(C) preucupado, diciplina, seminário, conteúdo. 
(D) diciplina, conteudo, substância, advogado. 
(E) adevogado, disciplina, consciência, esforzo. 
 
02. Qual a alternativa em que a separação silábica está correta: 
(A) por-tu-guês, ob-je-ti-vo, a-pren-di-za-gem, tex-to. 
(B) dis-cur-so, pass-ei-o, co-rre-dor, sis-te-ma. 
(C) pás-sa-ro, fi-cção, con-jun-ção, ex-pli-ca-ção. 
(D) so-co-rro, as-sis-tên-ci-a, pa-la-vras, in-terl-o-cu-tor. 
(E) ex-pres-ão, poe-ta, as-sem- bleia, mel-hor. 
 
03. O plural das palavras opinião, homem, cidadão e degrau é: 
(A) opiniões, homems, cidadões, degrais. 
(B) opiniões, homens, cidadãos, degraus. 
(C) opiniões, homens, cidadões, degrais. 
(D) opiniãos, homems, cidadãos, degraus. 
(E) opiniães, homens, cidadães, degraus. 
 
04. Em qual alternativa todas as palavras são acentuadas? 
(A) ultimo, rapido, consciencia, substantivo. 
(B) lampada, passarinho, sozinho, janela. 
(C) independencia, vitoria, ingles, virgula. 
(D) economia, passaro, psicologia, fisioterapia. 
(E) conteudo, musical, novela, compreensão. 
 
05. Qual frase está de acordo com a norma padrão? 
(A) Nós que trabalha. 
(B) Fizeram um excelente trabalho. 
(C) Este livro é para mim ler? 
(D) Não vi ele no colégio. 
(E) A gente fizemos todo a prova. 
 
06. O grande problema da metrópole brasileira da atualidade não se limita a aspecto político-econômico, ele 
também envolve aspecto social e ambiental. 
(A) Os grandes problemas das metrópoles brasileiras das atualidades não se limita a aspectos políticos-
econômicos, eles também envolvem aspecto social e ambiental. 
(B) Os grandes problemas das metrópoles brasileiras da atualidade não se limitam a aspectos político-
econômicos, eles também envolvem aspectos sociais e ambientais. 
(C) Os grandes problemas das metrópole brasileiras da atualidade não se limitam a aspectos políticos-
econômicos, eles também envolvem aspecto social e ambiental. 
(D) Os grandes problema das metrópole brasileiras da atualidade não se limitam a aspectos político-
econômicos, eles também envolvem aspectos social e ambiental. 
(E) Os grandes problemas das metrópoles brasileiras das atualidades não se limitam a aspectos políticos-
econômicos, eles também envolvem aspectos sociais e ambiental. 
 
07. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase seguinte: 
      Aquele proprietário, ............................ terras construíram casas sem ..............................., vai entrar com 
ações de despejo e ....................................  de ........... . 
(A) em cujas, permissão,  reintegração, pose. 
(B) quais, permissão,  reintegração, poçe. 
(C) cujas, permissão,  rentegração, pose. 
(D) nas quais, permisão,  reintegração, posse. 
(E) em cujas, permissão,  reintegração, posse. 
 
08. Tem a mesma classificação quanto ao acento tônico as palavras: 
(A) valor, agora, vocábulo, poética. 
(B) vocábulo, poética, sensação, direção. 
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(C) estações, valor, fubá, oposta. 
(D) oposta, grandiosa, conto, sensível. 
(E) rápido, sílaba, conto, farmácia. 
 
09. Dadas as sentenças: 
1. O mau tempo acabou com a temporada. 
2. Queríamos vê-lo, mas não sabíamos onde estava. 
3. Por que não vieram os computadores? 
     deduzimos que: 
(A) todas estão corretas. 
(B) todas estão incorretas. 
(C) apenas a primeira está correta. 
(D) apenas a segunda está correta. 
(E) apenas a primeira e a terceira estão corretas. 

 
10. A escrita correta dos antônimos de amigo, responsável, leal, legal e atento é: 
(A) inimigo, iresponsável, ileal, ilegal e desatento. 
(B) inimigo, irresponsável, desleal, ilegal e desatento. 
(C) adversário, irresponsável, inleal, inlegal e desatento. 
(D) inimigo, inrresponsável, desleal, ilegal e inatento. 
(E) ininimigo, inrresponsável, desleal, inlegal e inatento. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições 
legais, que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. Para tanto, as atribuições do agente 
comunitário de saúde são bem definidas na atenção básica. Assinale a alternativa incorreta quanto às 
atribuições do agente comunitário de saúde: 
(A) Trabalhar com a descrição de famílias em base geográfica definida, a microárea. 
(B) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. 
(C) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As 
visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e 
vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como 
referência a média de uma visita/família/mês. 
(D) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 
considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 
sociais ou coletividade. 
(E) Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção 
da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, não 
sendo obrigatório o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa-Família, ou de qualquer 
outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo 
governo federal, estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe.  
 
12. Na estratégia de Saúde da Família (ESF), é considerado um conjunto de microáreas contíguas sob a 
responsabilidade de uma equipe de saúde da família, onde residem em torno de 2.400 a 4.500 pessoas. 
Assinale a alternativa correta qual o conceito se refere:  
(A) Anexos.  
(B) Unidade básica de saúde. 
(C) Área.  
(D) Peridomicílio. 
(E) Segmento territorial. 
 
13. Assinale a alternativa que descreve o agente transmissor da Hantavirose: 
(A) Bovinos.  
(B) Clostridium botulinum.  
(C) Culex pipiens. 
(D) Aedes aegypti.  
(E) Roedores silvestres.  
 
14. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele abrange 
desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal 
e gratuito para toda a população do país. Assinale a alternativa que contempla os princípios que constam na 
Lei nº 8.080/90:  
(A) Autonomia da comunidade, universalidade e centralização.   
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(B) Igualdade, autonomia da comunidade e utilização da epidemiologia.  
(C) Regionalização, descentralização e participação dos cidadãos. 
(D) Regionalização, igualdade e autonomia da comunidade.  
(E) Direito à informação, universalidade e utilização da epidemiologia.  
 
15. O Ministério da Saúde preconiza que o exame preventivo de câncer de colo uterino, realizado pelo 
método de Papanicolau seja realizado:  
(A) a cada três anos, após obtenção de 2 exames com resultados negativos, com 1 ano de intervalo entre 
eles.  
(B) anualmente para as mulheres com vida sexual ativa. 
(C) a cada 6 meses, após a obtenção de resultados negativos. 
(D) anualmente para todas as mulheres, independente da idade e da atividade sexual. 
(E) a cada 5 anos para mulheres que nunca mantiveram relação sexual.  
 
16. A visita domiciliar para as famílias da área de abrangência do Agente Comunitário de Saúde devem ser 
realizadas mensalmente. Contudo, o cadastro das famílias deve ser realizado nas primeiras visitas do ACS. 
Assinale a alternativa que descreve qual a ficha a ser utilizada para o cadastro das famílias:  
(A) Ficha A, uma para cada componente da família.  
(B) Ficha B, uma por família. 
(C) Ficha B, uma para cada componente da família. 
(D) Ficha C, uma por família. 
(E) Ficha A, uma por família. 
 
17. Agente Comunitária de Saúde cadastra e acompanha mensalmente o estado de saúde das gestantes. A 
cada visita, os dados da gestante devem ser atualizados na ficha especifica, que deve ficar de posse do 
ACS, sendo discutida mensalmente com o instrutor/supervisor. Sempre que cadastrar uma nova gestante, o 
agente necessita programar com o instrutor/supervisor o acompanhamento da mesma. Assinale a 
alternativa correta: 
(A) a Ficha B-GES, será preenchida somente para gestantes.  
(B) a Ficha C-GES, será preenchida somente para gestantes. 
(C) a Ficha A-GES, será preenchida somente para gestantes.  
(D) a Ficha G-GES, será preenchida somente para gestantes. 
(E) a Ficha D-GES, será preenchida somente para gestantes. 
 
18. A varicela é uma doença aguda, infecciosa e altamente contagiosa de etiologia viral. Assinale a 
alternativa de descreve o nome popular para varicela: 
(A) exantema.  
(B) erupções cutâneas. 
(C) varicela zoster. 
(D) catapora.  
(E) herpes zoster. 
 
19. As doenças de veiculação hídrica são causadas principalmente por microrganismos patogênicos de 
origem entérica, animal ou humana, transmitidos basicamente pela rota fecal-oral, ou seja, são excretados 
nas fezes de indivíduos infectados e ingeridos na forma de água ou alimento contaminado por água poluída 
com fezes. A ingestão de água contaminada e de alimentos preparado com ela pode ocasionar as seguintes 
doenças: 
(A) Hepatite infecciosa, cólera e febre tifoide. 
(B) Hepatite infecciosa, disenteria amebiana e leptospirose. 
(C) Disenteria basilar, leptospirose e esquistossomose.  
(D) Hanseníase, febre tifoide e esquistossomose. 
(E) Febre tifoide, cólera e leptospirose.  
 
20. Saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados numa determinada região que visa 
proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes. O saneamento básico implica em redução 
de doenças em uma região. São ações de saneamento básico: 
(A) a coleta de esgoto, lixo e controle de vetores.  
(B) a coleta de esgoto de lixo somente.  
(C) somente o tratamento de água.  
(D) somente o tratamento de esgoto.  
(E) somente controle de vetores. 
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