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NOME DO (A) CANDIDATO (A): 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO 

 

Este caderno contém 30 (trinta) questões da Prova Objetiva, abrangendo os 

conteúdos de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos 

 

INSTRUÇÕES 

• Verifique se a numeração das questões e a paginação no caderno de 

questões estão corretas. 
• O caderno de questões poderá ser utilizado para anotações e será 

recolhido após o término da prova. 
• Leia com atenção cada questão e assinale no cartão- resposta apenas uma 

alternativa para cada questão. 

• Somente as respostas assinaladas no cartão resposta serão objeto de 

correção. 

 

Ao transferir as respostas para o Cartão-Resposta: 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 Preencha a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada 

em cada questão; 

 Assinale somente uma alternativa em cada questão; 

 Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de 

uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. 
 

NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DE CARTÃO. O Cartão-

Resposta não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
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ATENÇÃO! Conforme estabelecido no Edital n. 001/2018, poderá ser 

eliminado o candidato que não desligar quaisquer equipamentos 

eletrônicos como celular, relógio digital ou instrumentos de comunicação 

interna (beep, pager, entre outros); deixar de entregar o Cartão-Resposta 

da Prova após prazo limite para realização das provas. Obs.: Ao desligar 

o aparelho celular retire sua bateria, alguns modelos despertam mesmo 

desligados o que acarretará em eliminação do certame. A prova terá 

duração máxima de 03 (três) horas. Decorrida 01 (uma) hora do início da 

prova o candidato poderá entregar sua folha de respostas. Os 03 (três) 

últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados juntos ao 

término do tempo de registro dos seus nomes pela fiscalização na lista de 

presença. 

Confira, no Cartão - Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo 

para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 

Boa Prova! 
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ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada e entregue ao candidato pelo 

Fiscal da sala, após o mesmo terminar a prova. 

 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS 

SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Edital 001/2018 

 

3 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 1 A 10 

 

TEXTO I 
 

“Quando vim da minha terra, não vim, perdi-me no espaço, na ilusão de ter 

saído. Ai de mim, nunca saí.” 
 

(Carlos D. de Andrade, no poema A Ilusão do Migrante) 

 

1) O sentimento predominante no texto é: 

a) orgulho 

b) saudade 

c) fé 

d) esperança 

 

2) Infere-se do texto que o autor: 

a) não saiu de sua terra. 

b) não queria sair de sua terra, mas foi obrigado. 

c) logo esqueceu sua terra. 

d) saiu de sua terra apenas fisicamente. 

 

3) Por “perdi-me no espaço” pode-se entender que o autor: 

a) ficou perdido na nova terra. 

b) ficou confuso. 

c) não gostou da nova terra. 

d) perdeu, momentaneamente, o sentimento por sua terra natal. 
 

4) Pelo último período do texto, deduz-se que: 

a) ele continuou ligado à sua terra. 

b) ele vai voltar à sua terra. 

c) ele gostaria de deixar sua cidade, mas nunca conseguiu. 

d) ele se alegra por não ter saído. 
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TEXTO II 
 

“Violência nascida no próprio âmago do indivíduo, ela dilacera sua presença e 

o esgota, dissolve-o no abismo que nele se abriu, esmaga-o no sentimento de 

um imediato sem nenhuma perspectiva.” 
 

5) Uma redação alternativa para a frase acima, em que se mantêm a 
correção e, em linhas gerais, o sentido original, está em: 

a) Ela, como violência que nasce no interior do indivíduo, cuja presença 

dilacera e esgota, é  dissolvida pelo abismo que nele se abriu, de tal modo 

que lhe esmaga o sentimento de um tempo presente sem esperança de futuro. 

b) Violência que, ao nascer no próprio interior do indivíduo, de modo a dilacerar 

e esgotar sua presença, dissolve-se no abismo que nele foi aberto, esmagando- lhe o 

sentimento de um imediato sem nenhuma expectativa de futuro. 

c) Ela, enquanto violência nascida em seu interior, dilacera a presença do 

indivíduo, em que pese seu esgotamento, dissolvendo-se no abismo que nele 

passou a existir, esmagando-se no sentimento de um momento sem nenhuma 

esperança. 

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. 
 

6) Dentre as frases abaixo, quais estão corretas: I – Não me leve a mal, 

mais eu acho que você está errado. 

II – João acordou com mau humor hoje. 

III – A criança não chorou ao tomar a vacina por que a enfermeira fez 

brincadeiras para distraí-la. 

IV – O usuário quis saber o porquê daquela medicação. 

a) Apenas II está correta 

b) I e II estão corretas 

c) II e IV estão corretas 

d) III e IV estão corretas 
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7) Marque a opção em que os tempos verbais foram usados corretamente: 

I)   os filhos e o pai... (chegar) 

II) Fomos nós que    na questão.(tocar) 

III) Não serei eu quem  o dinheiro. (recolher) 

IV) O fazendeiro com os peões  a cerca. (levantar) 

a)chegaram / tocamos/recolherá/ levantaram b)chegou / tocou/ recolherei / 

levantou c)chegamos/ tocamos/recolherei/ levantam d)chegaram/ tocaremos/ 

recolheu / levantam 

 

8) Assinale a frase em que o verbo NÃO obedece às normas da boa 

concordância: 

a) Fomos nós quem primeiramente atendemos ao usuário. 

b) Fomos nós quem primeiramente atendeu ao usuário. 

c) Fomos nós os que primeiramente atendemos ao usuário. 

d) Fomos nós que primeiramente atenderam ao usuário. 

 

9) Assinale a alternativa em que todos os substantivos são do gênero 

masculino: 

a) fantasma – assombração – profeta 

b) profeta – fantasma – telefonema 

c) eclipse – alface – champanha 

d) mascote – assombração – grama 

 

10) Marque a opção em que não ocorre erro de ortografia. 

a) Quando saí, deixei a porta meia aberta. 

b) Elaine ficou meia nervosa quando recebeu a notícia. 

c) O doutor pediu para mim fazer os exames o mais depressa possível. 

d) Vou almoçar ao meio dia e meia. 

 

 

 

 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS 

SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Edital 001/2018 

 

6 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES DE 11  30 

 

11) Sobre a legislação do SUS, assinale a alternativa incorreta: 

a) Segundo a lei 8080/90, estão incluídas no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde-SUS ações de saúde do trabalhador. 

b) Segundo a lei 8142/80 para receberem recursos do fundo Nacional de 

saúde, os municípios deverão ter um fundo de Saúde. 

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. 

d) Segundo a Norma Operacional básica do SUS de 1996 (NOb-96), o gestor 

do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela 

auditoria dos prestadores de serviços de saúde (estatais ou privados) situados 

em seu município. 

 

12) O Sr. Antônio, Agente Comunitário de Saúde (ACS), ao visitar uma 

família, encontra uma criança de dois anos e outra de cinco anos que ainda 

não tomaram nenhuma vacina porque seus pais têm medo da reação. 

Diante desta situação, a conduta correta a ser tomada pelo ACS é: 

a) ir até o posto de vacinação mais próximo e registrar a ocorrência. 

b) pegar as crianças ao colo e levá-las ao posto de saúde. 

c) procurar uma pessoa mais velha e distante da família e responsabilizá-la. 

d) orientar os pais das crianças sobre prevenção de doenças e a importância da 

vacinação. 

 

13) Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) são 

responsáveis pelas ações de prevenção e controle da dengue. Estas ações 

devem fazer parte das rotinas e estarem integradas às demais ações 

desenvolvidas nestas unidades. São atribuições do Agente Comunitário de 

Saúde no controle da dengue: 

Marque as alternativas corretas referentes às atribuições do Agente 

Comunitário de Saúde. 
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I. Promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para 

as ações de prevenção e controle da dengue. 

II. Vistoriar imóveis não residenciais, acompanhado pelo responsável, para 

identificar locais de existência de objetos que sejam ou possam se transformar 

em criadouros. 

III. Orientar e acompanhar o morador  na remoção, destruição ou vedação de 

objetos que possam se transformar em criadouros de mosquitos. 

IV. Caso seja necessário, remover mecanicamente os ovos e larvas do mosquito. 
 

Das atribuições acima, estão corretas apenas: 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV 
 

14) Levando em consideração os objetivos da Estratégia de saúde da 

família, aponte a  alternativa correta: 

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. 

b) O ACS pode ou não pertencer à comunidade localizada na clínica aonde ele 

pretende atuar. 

c) A Estratégia de saúde da família tem como foco principal o tratamento das 

doenças e a recuperação do paciente enfermo. 

d) O usuário nunca deve procurar direto a unidade, devendo esperar sempre 

que o ACS vá até a sua residência e marque a consulta. 
 

15) De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica, Portaria n˚ 2.488, 
de 21/10/2011, são atribuições do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO: 

a) Trabalhar com adscrição de famílias, definida através da microárea. 

b) Realizar o Cadastramento de 50% das pessoas de sua microárea e mantê-las 

atualizadas. 

c) Orientar as famílias cadastradas sobre os serviços de saúde disponíveis; 

d) Realizar atividades programadas e de demanda espontânea; 
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16) Relacione as doenças à sua forma de transmissão e assinale a 
alternativa em que todas as repostas estão corretas. 

1) HIV/AIDS ( ) Picada do mosquito Aedes 

aegypti contaminado. 

2) Dengue ( ) Contato dos olhos com objetos contaminados, mosca 

doméstica. 

3) Tracoma ( ) Sangue, Esperma, Líquido da vagina, leite do peito da mãe 

infectada. 

4) Toxoplasmose ( ) Leite não pasteurizado, 

ingestão de carne crua, transplacentária. 

5) Malária ( ) Picada da fêmea do mosquito Anopheles contaminado. 

Resposta: 

a) 2, 3, 1, 4, 5. 

b) 3, 1, 4, 5, 2. 

c) 5, 4, 1, 3, 2. 

d) 2, 3, 5, 4, 1. 

 

17) A puericultura, voltada principalmente para os aspectos de prevenção 

e de promoção da saúde, atua no sentido de manter a criança saudável 

para garantir seu pleno desenvolvimento, de modo que atinja a vida adulta 

sem influências desfavoráveis e problemas trazidos da infância. Suas ações 

priorizam a saúde em vez da doença. Seus objetivos básicos contemplam a 

promoção  da saúde infantil, prevenção de doenças e educação da criança e 

de seus familiares, por meio de orientações antecipatórias aos riscos de 

agravos à saúde, podendo oferecer medidas preventivas mais eficazes. Seus 

objetivos gerais são, EXCETO: 

 

a) Vigiar apenas o crescimento físico da criança. 

b) Ampliar a cobertura vacinal; 

c) Promover a higiene física e mental e a prática de atividades de lazer 

adequadas às faixas etárias; 

d) Propiciar a socialização, estimulação cultural e adaptação da criança e do 

adolescente em seu meio social. 
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18) Fatores de risco são aqueles motivos pelos quais o profissional deve 

estar vigilante, pois podem colocar a criança em desvantagem para atingir 

o seu potencial de desenvolvimento. A Caderneta de Saúde da Criança 

apresentam os principais fatores de risco do desenvolvimento infantil que 

podem ser fatores de risco ambientais ou biológicos. São fatores de risco 

biológicos, EXCETO: 

a) Carências nutricionais (ferro, vitaminas, cálcio, iodo, etc.). 

b) Doenças congênitas. 

c) Doenças adquiridas durante ou após o nascimento. 

d) Família monoparental feminina (só a mãe). 

 

19) São Doenças Crônicas não Transmissíveis, EXCETO: 

a) Hipertensão Arterial Sistêmica. 

b) Diabetes Mellitus. 

c) AIDS. 

d) Hipertensão Pulmonar 

 

20) Marque a alternativa incorreta sobre o Conselho Municipal de Saúde: 

a) A representação dos usuários nos conselhos e conferências não é paritária 

em relação aos demais segmentos. 

b) É composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários. 

c) É permanente e deliberativo. 

d) Tem representação no Conselho Nacional de Saúde o CONASS (Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde) e o CONASEMS (Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde). 

 

21) Sobre o Calendário Nacional de Vacinação de 2018, a ALTERNATIVA 
CORRETA é: 

a) A criança ao nascer deve tomar uma dose única de VIP/VOP e uma dose de 

Hepatite B. 

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. 
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c) As gestantes devem tomar três doses da Hepatite B, duas doses de Dupla 

Adulto e dose única de DTPA Adulto, mesmo comprovando ter recebido o 

esquema completo na infância. 

d) A criança aos três meses de idade deve tomar a primeira dose de Rotavírus. 

 

22) A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o 

contrato do Agente Comunitário de Saúde, de acordo com o regime 

jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes 
hipóteses, EXCETO: 

a) Prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT. 

b) Acumulação legal de cargos, empregos ou funções públicas. 

c) Necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos 

termos da Lei nº 9.801, de 14 de junho de 1999. 

d) Insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se 

assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que 

será apreciado em 30 (trinta) dias, e o prévio conhecimento dos padrões 

mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente 

estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. 

 

23) Os métodos contraceptivos são os mecanismos utilizados para evitar ou 

promover uma gravidez. Alguns métodos servem também para evitar 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). São métodos de contracepção 

de barreira, EXCETO: 

a) Muco Cervical. 

b) Preservativo feminino. 

c) Diafragma. 

d) Espermicida ou Espermaticida. 

 

24) As mudanças no estilo de vida devem ser vigorosamente recomendadas no 

tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Mudanças de estilo de 

vida reduzem a Pressão Arterial, bem como a mortalidade cardiovascular. 

Hábitos saudáveis de vida devem ser encorajados desde a infância e a 
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adolescência, respeitando-se as características regionais, culturais, sociais e 

econômicas dos indivíduos. As principais recomendações não medicamentosas 

que  devem ser estimuladas para prevenção da HAS são, EXCETO: 

a) Alimentação saudável. 

b) Consumo controlado de sódio e de álcool. 

c) Combate ao sedentarismo e ao tabagismo. 

d) Uso de anti-hipertensivos. 

 

25) Sobre a hanseníase, assinale a ALTERNATIVA INCORRETA. 

a) Pápulas, infiltrações, tubérculos e nódulos. 

b) Diminuição ou queda de pelos, localizada ou difusa em especial nas 

sobrancelhas. 

c) Pele úmida e presença de sudorese local. 

d) Entupimento, feridas e ressecamento do nariz. 

 

26) De acordo com a Portaria n° 1.412 de 10 de Julho de 2013 do 

Ministério da Saúde que institui o Sistema de Informação em Saúde para a 

Atenção Básica (SISAB), assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Devem enviar informações para o banco de dados do SISAB todas as 

equipes da Atenção Básica, incluindo as equipes da Estratégia de Saúde da 

Família, as equipes de Agentes Comunitários de Saúde, as equipes dos Núcleos 

de Saúde da Família,  as equipes do Consultório na Rua, as equipes 

participantes do Programa Saúde na Escola e do Programa Academia da Saúde, 

salvo aquelas equipes de saúde com legislação específica. 

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. 

c) Compete ao Departamento de Informática do SUS a responsabilidade de 

disponibilizar um formato padronizado para envio dos dados pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios e sua incorporação na base de dados do SISAB. 

d) Regulamentações específicas de outros programas do Ministério da Saúde 

poderão determinar o envio de informações para o banco do SISAB por outras 

equipes de saúde. 
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27) Trata-se de uma determinação da lei nº 11.350/06: A administração 

pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente 

Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, de acordo 

com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência da seguinte 

hipótese: 

a) Troca de prefeito do município; 

b) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

c) Ganhos salariais superiores a R$ 1.500,00 reais por mês; 

d) Envolvimento amoroso com outro membro da equipe de trabalho. 

 

28) Assinale a alternativa correta quanto ao disposto na Lei nº 8.080/90: 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

b) O dever do Estado com a saúde exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. 

c) Não dizem respeito também à saúde as ações que, se destinam a garantir às 

pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

d) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em caráter complementar. 

 

29) Assinale (V) pra as afirmativas verdadeiras e 

(F) para as falsas. Quando em visita domiciliar a uma residência que 

possua adolescentes o Agente Comunitário de Saúde deve identificar como 

sinais de alerta: 

( ) Magreza excessiva ou obesidade; ( ) Indícios de exploração sexual; 

( ) Indícios de violência na família. 

 

Assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo: 

a) V-F-F. 

b) F-F-F. 

c) V-V-F. 

d) V-V-V. 
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30) O Agente Comunitário de Saúde deve fazer orientações básicas para as 

mães dos bebês recém- nascidos, dentre essas orientações é incorreto: 

a) Para aliviar as cólicas por alguns momentos, orientar para fazer massagens 

na barriga no sentido dos ponteiros do relógio e movimentar as pernas em 

direção à barriga. 

b) Sempre banhar o bebê com água morna, limpa e sabonete neutro. 

c) Usar perfume para o bebê ficar mais cheiroso e óleos industrializados ou 

talco na pele do bebê para ficar mais macia. 

d) A cada troca de fraldas, limpar com água morna e limpa, mesmo que o 

bebê só tenha urinado. 
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