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GABARITO COMENTADO  
 

 
PROVA DE LINGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO 

 
QUESTÃO 1 

B) A incorporação do PACS à ESF fez com que as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) se tornassem mais complicadas e amplas. 

QUESTÃO 2 

D) A junção do PACS e PSF fez com que fosse deixado o foco materno-infantil e exigido dos 

ACS novas competências para assumir papéis nas esferas políticas e sociais 
QUESTÃO 3 

D) Não se faz necessário que os ACS apropriem-se de suas competências com vistas a divulgá-las à 
população e aos profissionais de saúde, de modo a evitar conflitos em seu ambiente de trabalho, 
bem como sobrecarga de tarefas. 

QUESTÃO 4 
 

     (B) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
QUESTÃO 5 

     C) despender, previlégio, economizar  

QUESTÃO 6 - ANULADA 

B) Modo, causa, matéria, lugar.  
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A Questão 6 apresenta vício material, visto que a revisão falhou ao ordenar as letras das assertivas, deixando a coluna 
dos exemplos  na seguinte "ordem" alfabética: a, c, d, e. O equívoco causa confusão com as letras das assertivas da 
coluna da resposta.  
11 - DOS RECURSOS 
1.5. Se, do exame de recursos resultar em anulação de questão integrante de prova, a pontuação correspondente a 
essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
 
QUESTÃO 7 

A) Alguém, inverossímil, tórax.  

QUESTÃO 8 
D) Cerveja é boa para a saúde. 

QUESTÃO 9 
C)Perante eu e tu não há maiores segredos. 

Comentário: O segredo está em analisar sintaticamente a oração. Caso o pronome funcione como sujeito, usa-se EU ou 

TU e, em caso contrário, regidos por preposição, usa-se MIM ou TI no papel de complemento. “Perante mim e ti não há 

maiores segredos.” Os pronomes pessoais eu e tu não podem vir precedidos de preposição, e, no caso, perante é uma 

preposição essencial, de modo que não permite construção em que se usem pronomes pessoais do caso reto. 

QUESTÃO 10 
 

A)  Em ambas as frases, “Jararaca” refere-se a uma cobra, mas seus sentidos não são diferentes. 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 11 

C) A organização desse nível é feita com base em macrorregiões do estado. 

Justificativa: A organização desse nível é feita com base em cada munícipio, macrorregiões envolve atenção 

secundária. 

QUESTÃO 12 

           A) V, V, V, F 

Justificativa: Independente da modalidade adotada, os profissionais de Saúde Bucal são vinculados a uma equipe de 

Atenção Básica ou equipe de Saúde da Família, devendo compartilhar a gestão e o processo de trabalho da equipe, 

tendo responsabilidade sanitária pela mesma população e território adstrito que a equipe de Saúde da Família ou 

Atenção Básica a qual integra. 

QUESTÃO 13 

A) Cadastramento das famílias / Relatório de Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias/ 

Relatório de Produção e Marcadores para Avaliação.  

QUESTÃO 14 

D) Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de reservatórios de 

doenças.  

Justificativa: Essa é uma função do Agente Comunitário de Endemias. 

QUESTÃO 15 

C) Para que as equipes que atuam na Atenção Básica possam atingir seu potencial resolutivo, de forma a 

garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso, é necessário adotar estratégias que permitam a definição de 

um amplo escopo dos serviços a serem ofertados na Unidade Básica de Saúde, de forma que seja compatível com as 



necessidades e demandas de saúde da população adscrita, seja por meio da Estratégia Saúde da Família ou outros 

arranjos de equipes de Atenção Básica, que atuem em conjunto, compartilhando o cuidado e apoiando as práticas de 

saúde nos territórios.  

Justificativa: Em municípios ou territórios com menos de 2.000 habitantes, que uma equipe de Saúde da Família ou de 

Atenção Básica seja responsável por toda população. 

QUESTÃO 16 

A alternativa correta é:  C) 2, 1, 4 e 3 

QUESTÃO 17 

A) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de 

saúde. 

 b) Definir diretrizes, de âmbito nacional a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, 

principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados. 

Justificativa: Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das 

redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração 

das ações e serviços dos entes federados.  

c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) 

são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à 

saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento. Justificativa: O 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de 

matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do 

regulamento. 

d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(Conasems) receberão recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Estadual de Saúde, para auxiliar no 

custeio de suas despesas institucionais.  Justificativa: O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento 

geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, 

podendo ainda celebrar convênios com a União. 

QUESTÃO 18 

D) Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as 

pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-

os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características 

sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem 

acompanhadas no planejamento local. 

Justificativa: Essa é uma atribuição somente do Agente Comunitário de Saúde. 

QUESTÃO 19 

D) Prescrever e orientar sobre medicamentos, em domicílio, para a correta administração da medicação do 

paciente em situação de vulnerabilidade. 

Justificativa: Apenas o médico pode prescrever medicamentos. Os enfermeiros também podem prescrever 

alguns poucos da classe dos anti-inflamatórios e anti fúngicos. 



QUESTÃO 20 

B) Após a publicação de Portaria de credenciamento das novas equipes no Diário Oficial da União, a gestão 

municipal deverá cadastrar a (s) equipe (s) no Sistema de Cadastro Municipal de Estabelecimento de Saúde. 

Justificativa: Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. 

QUESTÃO 21 

A) Mediante a identificação de alguma doença ou comportamento que possa por em risco a saúde do lar ou 

do ambiente de trabalho. 

QUESTÃO 22 

C) Área de pele úmida e com excesso de suor, com queda de pelos.. 

Justificativa: Área de pele seca e com falta de suor, com queda de pelos, especialmente nas sobrancelhas; 

sensação de formigamento. 

QUESTÃO 23 

D) Pessoas com alta autoeficácia, isto é, que acreditam em si mesmas como agentes de mudança de suas 

condições. Justificativa: Pessoas com baixa autoeficácia, isto é, que não acreditam em si mesmas como agentes 

de mudança de suas condições. 

QUESTÃO 24 

B) Presença de familiares 24 horas por dia. 

QUESTÃO 25 

A) O uso de medicamentos nicotínicos como adesivo de nicotina, goma de mascar e pastilha. 

QUESTÃO 26 

B) O não envio de informação (produção) por meio de Sistema de Informação da Atenção Básica vigente 

por até três meses consecutivos, não é motivo para suspensão de recurso.   

O não envio de informação (produção) por meio de Sistema de Informação da Atenção Básica vigente por três 

meses consecutivos, conforme normativas específicas é motivo de suspensão de recurso. 

QUESTÃO 27 

A) Não realizar busca ativa de pessoas com sintomas sugestivos de asma ou outra DRC e deixar essas 

pessoas que nunca foram avaliadas pela equipe procurem a unidade de saúde. 

Justificativa: Realizar busca ativa de pessoas com sintomas sugestivos de asma ou outra DRC e que nunca 

foram avaliadas pela equipe. 

 

QUESTÃO 28 

A) 2 meses. 

 

QUESTÃO 29 

A) 12 meses. 

 

QUESTÃO 30 

B) Hepatite B e Dupla adulto (DT) ou DTPA tipo adulto. 

 

 


