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GABARITO COMENTADO  
 

Texto I 

 

1) Alternativa correta: Letra b - saudade 

Comentário: O autor saiu de sua terra, mas sente como se isso nunca tivesse ocorrido, pois seu sentimento é 

todo dela. 

 

2) Alternativa correta : Letra d -  saiu de sua terra apenas fisicamente 

Comentário: O texto passa uma impressão de que o autor continua ligado, espiritualmente, à sua terra. 

Fisicamente, claro, ele não está lá, como se vê no primeiro verso. Já o último verso mostra que ele permaneceu 

ligado a ela, por seus sentimentos. 

 

3) Alternativa correta:   Letra b - ficou confuso 

Comentário: Ao sair da terra natal e não se adaptar ao novo lugar, em virtude de sua ligação afetiva com ela, o 

autor se torna confuso. Não se entenda aqui o verbo perder (perdi-me) com o seu sentido original. A ideia é a de 

não se encontrar, mentalmente, no novo espaço ocupado. Outra justificativa seria a palavra ilusão, que por si só 

demonstra um estado de confusão. 

 

4) Alternativa correta:  Letra a - ele continuou ligado à sua terra 

Comentário: Como já vimos, o autor saiu apenas fisicamente, pois espiritualmente continuou preso à terra 

natal. Cuidado com a letra b. É claro que ele gostaria de retornar, mas em momento algum essa ideia é expressa 

no texto. 

http://www.cantagalo.rj.gov.br/documentos/documentos/2013/Gabarito%20da%20prova%20de%20ACS%20002-2013.pdf
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Texto II 
 

5) Alternativa correta: Letra d - Ela é violência que nasce no próprio cerne do indivíduo, de maneira a 

dilacerar sua presença e a esgotá- lo, a ponto de dissolvê-lo no abismo que nele passa a existir, esmagando-

o no sentimento de um presente sem expectativa de futuro. 

Comentário: Há três alternativas com o verbo considerar. As três podem ser eliminadas, uma vez que o texto 

não diz que os historiadores consideram alguma coisa. Esse verbo implica algum tipo de julgamento, o que não 

ocorre em nenhum momento. Diz, sim, que eles notaram a ojeriza que havia pela vida nas cidades, isso porque o 

Brasil-colônia era essencialmente rural. A alternativa a é descabida. Por isso, o gabarito só pode ser a letra d. 

 

6)  Alternativa correta: Letra  c)  II e IV estão corretas    

Comentário: As alternativas I e III estão incorretas. MAIS/MAS: É extremamente comum confundir 

o ADVÉRBIO DE INTENSIDADE “mais” com a  CONJUNÇÃO ADVERSATIVA “mas”. MAIS: expressa ideia 

de intensidade; quantidade. MAS: possui ideia de oposição. Pode ser substituído por “contudo, todavia, 

entretanto, não obstante, no entanto”. Por que: Desta forma, por que é a união da preposição “por” + o 

pronome interrogativo “que”, podendo ser substituído por “por qual razão” ou “ por qual motivo” ou “pelo 

qual” Geralmente é o que se usa antes do ponto de interrogação. Porque: Aqui a palavra torna-se uma 

conjunção explicativa ou causal, podendo ser substituída por “pois”, “uma vez que” e “para que”. 

 

7) Alternativa correta:  Letra a) chegaram / tocamos/recolherá/ levantaram  

 

8)  Alternativa correta:  Letra d) Fomos nós que primeiramente atenderam ao usuário 

 

9) Alternativa correta: Letra b) profeta – fantasma – telefonema 

 

10)  Alternativa correta:  Letra d) Vou almoçar ao meio dia e meia 

 

11) Alternativa correta:  Letra c) Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, é permitida a 

participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 

 

12) Alternativa correta:  Letra d) orientar os pais das crianças sobre prevenção de doenças e a importância da 

vacinação. 

 

13) Alternativa correta: Letra d) I, III e IV 

 

14) Alternativa correta: Letra a) A Estratégia de Saúde da família reorganiza o atendimento básico de saúde, ao 

prestar assistência à comunidade por meio da prevenção, educação, reabilitação e promoção. 

 

15) Alternativa correta: Letra b) Realizar o Cadastramento de 50% das pessoas de sua microárea e mantê-las 

atualizadas. 

Comentário: O ACS deve realizar o cadastramento de todas as pessoas de sua microárea e não só de uma parte. 

 

16) Alternativa correta: Letra a) 2, 3, 1, 4, 5 

 

17) Alternativa correta: Letra a) Vigiar apenas o crescimento físico da criança. 

Comentário: Vigiar além do crescimento físico, o desenvolvimento neuropsicomotor e intelectual. 

 

18) Alternativa correta: Letra d) Família monoparental feminina (só a mãe). 

 

19) Alternativa correta:  Letra c) AIDS. 

https://portuguesemfoco.com/portugues-basico-modulo-i
https://portuguesemfoco.com/portugues-basico-modulo-iii
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20) Alternativa correta: Letra a) A representação dos usuários nos conselhos e conferências não é paritária em 

relação aos demais segmentos. 

Comentário: A representação dos usuários nos conselhos e conferências é paritária em relação aos demais segmentos.  

 

21) Alternativa correta: Letra b) A criança com 12 meses deve tomar um reforço da Pneumo 10, primeiro reforço da 

Meningo C e uma dose única da Tríplice Viral. 
 

22) Alternativa correta: Letra b) Acumulação legal de cargos, empregos ou funções públicas 

 

23) Alternativa correta: Letra a) Muco Cervical 

 

24) Alternativa correta: Letra d) Uso de anti-hipertensivos 

 

25)  Alternativa correta: Letra c) Pele úmida e presença de sudorese local. 

 Comentário: Pele seca e ausência de sudorese local. 

 

26)  Alternativa correta: Letra b) O SISAB não é o sistema de informação vigente para fins de financiamento e de 

adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) do Departamento de Atenção 

Básica do Ministério da Saúde. 

Comentário: O SISAB passa a ser o sistema de informação vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas 

e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. 

 

27) Alternativa correta: Letra b) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

Comentário: A vedação à acumulação tem por finalidade impedir que a mesma pessoa ocupe vários cargos ou 

exerça várias funções e seja integralmente remunerado por todas sem, contudo, desempenhá-las com eficiência. 

Por outro lado, a Constituição da República, diante da possibilidade de melhor aproveitar a capacidade técnica 

e científica de seus profissionais regulamentou algumas exceções à regra da não acumulação, com a ressalva de 

que deve haver a compatibilidade de horário, como a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor 

com outro técnico ou científico; a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas, e a possibilidade de acumulação de uma atividade com mandato eletivo de vereador, 

nos termos do inciso III do artigo 388 da Constituição Federal. 
 

28) Alternativa correta:  Letra a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

 

29) Alternativa correta: Letra d) V-V-V. 

 

30) Alternativa correta: Letra c) Usar perfume para o bebê ficar mais cheiroso e óleos industrializados ou talco na 

pele do bebê para ficar mais macia  
 

 

 

Datas, 26 de março de 2018.  

 

 

 

VIVIANE DAS DORES ARAÚJO 

Presidente da Comissão Especial Organizadora do PSS/ACS-Edital 001/2018 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988

