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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
 Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas, observando o número de questões contidas e se há defeito(s) de encadernação e/ou 

de impressão que dificultem a leitura. Caso haja, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

 Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento de identidade e cargo) constantes na 

Folha de Respostas estão corretos.  E havendo falhas na Folha de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. 

 A prova terá duração máxima de 2h 30m (duas horas e trinta minutos): tempo para responder a todas as Questões da Prova Objetiva, 

preencher a Folha de Respostas e o Gabarito que faz parte desta capa. 

 Tempo mínimo de permanência em sala após início das provas: 1h 30m (uma hora e trinta minutos). 

 O Caderno de Questões somente poderá ser levado 30 (trinta) minutos antes do término do tempo determinado para a realização da 

prova. 

 Para cada questão de múltipla escolha, há apenas uma resposta correta. 

 Use todos os espaços em branco do caderno de questões para rascunho. 

 A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada ou danificada. Em hipótese alguma, será substituída.   

 Assine a Folha de Respostas no espaço apropriado. 

 Não ultrapasse o limite dos alvéolos no gabarito da Folha de Respostas.   

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal. 

 A embalagem que guarda todos os aparelhos de uso não permitidos só poderá ser aberto fora do prédio de aplicação das provas. 

 Até que você saia do prédio, todas as orientações continuam válidas, sendo passíveis de sanções contidas no Edital, caso não obedecidas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras no gênero feminino: 

 
a) Rua, maça, papel, bombom. 

b) Escorregador, papelaria, borboleta, anel. 

c) Lápis, calculadora, ventilador, porta. 

d) Árvore, lista, caneta, piscina. 

 

 

2. Complete as lacunas e marque a alternativa correta, respectivamente: 

 

 O que esta acertado para_______fazer? 

 Eunice ficou entre _______e ele. 

 
a) Eu, eu. 

b) Mim, eu. 

c) Mim, mim. 

d) Eu, mim. 

 

 

3. Observe os termos grifados e assinale onde foram grifados corretamente: 

 

I. Não foi a aula? Por quê? 

II. Não fui a aula porquê a escola esta em reforma. 

III. Por quê você não foi a aula? 

 

a) I e III 

b) I e II 

c) III e II 

d) Todos estão corretos. 

 

 

4. Assinale a alternativa em que as palavras estão corretamente acentuadas: 

 
a) Bóla, tatú, páu. 

b) Goiába, abacate, limão. 

c) Canção, gênero, possível. 

d) Máquina, técnico, ferramênta.    

 

 

5. Quais os tempos verbais destacados nas frases abaixo, respectivamente? 

 

 Todos irão para a escola. 

 Eles me contaram a história. 

 O dia está lindo. 

 

a) Passado, futuro, presente. 

b) Futuro, passado, presente. 

c) Presente, passado, futuro. 

d) Futuro, presente, passado. 



MATEMÁTICA 

 

6. O menino Edgar foi à Granja Vera Cruz para comprar 1kg de asa de frango, que estava em promoção 

por R$ 18,00 kg. Chegando lá, achou que o preço estava muito bom, resolveu comprar 5kg. Pois, ele 

tinha levado uma nota de R$ 100,00. 

Se ele comprou 5kg e pagou com uma nota de R$ 100,00 quanto recebeu de troco? 

 

a) R$ 50,00. 

b) R$ 00,00. 

c) R$ 10,00. 

d) R$ 78,00. 

 

 

7. Qual o dobro de 16 mais 7 menos 10? 

 

a) 23. 

b) 39. 

c) 13. 

d) 29. 

 

 

8. Wagner juntou todas as suas economias para comprar uma bicicleta. Comprou a bicicleta e pagou 

com 1.300 moedas de R$ 0,25. Qual foi o valor da bicicleta? 

 

a) R$ 325,00. 

b) R$ 235,00. 

c) R$ 532,00. 

d) R$ 375,00. 

 

 

9. Luiz foi fazer entrega, na Prefeitura de Vera Cruz, de 40 caixas pesando 50kg cada caixa. Precisou 

usar o elevador, que tinha a capacidade máxima de 700kg. Luiz pesa 80kg. Ele não pode ultrapassar a 

capacidade máxima do elevador para levar todas as caixas. 

 

Quantas vezes precisará usar o elevador para levar todas as caixas? 

 

a) 1. 

b) Nenhuma das alternativas. 

c) 3. 

d) 2. 

 

 

10. A alternativa correta é: 

 
a) 1/10 é igual a 10. 

b) ¼ é maior que 1/2. 

c) 1/3 é menor que 1/8. 

d) 1/6 é menor que 1/2. 

 



 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11 – De acordo com a Lei Federal 8080/90, que rege a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

além da organização e funcionamento dos serviços de saúde, assinale qual das alternativas abaixo 

NÃO é um princípio contido nesta Lei: 

a)  Equidade 

b)  Universalidade 

c)  Diversidade 

d)  Integralidade 

 

 

12. A Lei Federal 8080/90 é válida em: 

a)  território municipal e estadual 

b)  território municipal 

c)  território nacional 

d)  território estadual 

 

 

13. Para auxiliar o trabalho do Agente Comunitário de Saúde, o Guia Prático do Agente Comunitário 

de Saúde aborda conceito de família, sendo este: 

a)  O conceito de família refere-se apenas a pai, mãe e filhos. 

b)  Família pode ser considerada um grupo de pessoas com vínculos afetivos, de consanguinidade e de 

convivência. 

c)  O conceito de família não se refere aos cunhados e primos  

d)  Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

 

14. Acompanhar as necessidades de saúde e doenças das crianças do território é uma atividade muito 

importante que cabe ao ACS realizar. A partir do conhecimento da população de seu território, 

situações muito importantes são identificadas e trazidas à equipe. Cabe ao ACS: 

a)  Incentivar ao cumprimento do calendário vacinal e busca ativa dos faltosos 

b)  prescrever medicações e tratamentos 

c)  prescrever encaminhamentos 

d)  nenhuma das anteriores 

 

 

15. Até 28 dias de vida a criança é chamada de recém-nascido e possui algumas características 

equivalentes aos seus primeiros dias de vida. Assinale a alternativa que corresponde as afirmativas 

corretas.  

 I) Os recém nascidos podem apresentar pelos finos e longos nas costas, orelhas e rosto, que desaparecem 

após uma semana do nascimento; 

II)  Podem aparecer alguns pontinhos no nariz como se fossem pequenas espinhas, que devem ser 

espremidas; 

III) Podem apresentar manchas alaranjadas espalhadas pelo corpo, que é uma reação da pele ao 

ambiente, e logo desaparecem;  

IV) O bebê apresentar coloração amarelada, orientar para procurar a UBS, porque pode ser “icterícia”. 



 
a) Somente a alternativa I está correta 

b) As alternativas II e III estão corretas 

c) As alternativas I e IV estão corretas 

d) Somente a alternativa III está correta 

 

 

16. Com relação a amamentação oferecida ao bebê 

 

a) A criança deve receber amamentação exclusiva até o primeiro ano de vida 

b) A criança deve receber amamentação exclusiva somente no primeiro mês de vida 

c) A criança não deve receber amamentação exclusiva 

d) Nenhuma das alternativas acima está correta. 

  

 

17. De acordo com o estatuto da criança e do adolescente (ECA) o adolescente tem direito sobre sua 

saúde e cabe ao agente comunitário identificar, orientar, e discutir com a Equipe de Saúde da Família 

quando: 

a)  apenas quando o adolescente necessita de orientações quanto ao seu estado vacinal 

b)  apenas quando a adolescente estiver gestante 

c)  apenas quando o adolescente apresentar comportamento de risco para IST (Infecção Sexualmente 

Transmissível) 

d)  O ACS deve identificar, orientar e discutir com a equipe todas as situações acima citadas. 

 

 

18. As visitas domiciliares realizadas em casas que tenham somente adultos os ACS devem atentar-se 

para: 

a)  quanto ao esquema vacinal; hábitos alimentares; atividade física; consumo e/ou abuso de bebidas 

alcoólicas, tabaco e outras drogas, problemas de saúde (manchas de pele, tosse, pressão alta, diabetes); 

quando rotina orientar a procurar a UBS para avaliação médica e odontológica ou caso haja alguma 

doença crônica. 

b)  somente aos pacientes hipertensos 

c)  somente aos pacientes diabéticos 

d)  somente aos pacientes que tenham hanseníase.  

 

 

19. As alternativas abaixo referem-se ao papel do ACS quanto à sua população que ainda não seja 

hipertensa, mas apresenta fatores de risco, assinale a alternativa INCORRETA: 

a)  orientar somente a dieta 

b)  estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis, orientar a redução do consumo de bebidas 

alcoólicas ou seu abandono, estimular a realização de atividades físicas, orientar a verificar regularmente 

a pressão arterial e orientar para o agendamento de consulta na UBS 

c)  orientar somente a parar com o consumo de bebidas alcoólicas e somente diminuir o tabagismo 

d)  não orientar nada, aguardar somente a consulta. 

 

 

 

 

 



20. Sobre a tuberculose: 

 

a)  é uma doença causada por helmintos 

b)  é uma doença que não é infecto contagiosa 

c)  é uma doença infecto contagiosa causada por uma bactéria 

d)  nenhuma das alternativas anteriores 

 

 

21. A tuberculose é uma doença que acomete: 

 
a)  somente homens e mulheres idosos 

b)  somente à população em privação de liberdade 

c)  somente pessoas com HIV 

d)  a tuberculose pode acometer qualquer pessoas desde que estas estejam sendo favorecidas por fatores 

como precárias condições de vida, desnutrição, alcoolismo, tabagismo e doenças como Aids, diabetes, 

doenças renais crônicas, câncer e principalmente pelo enfraquecimento do sistema imunológico. 

 

 

22. Quais são os principais sintomas da tuberculose? 

a)  somente a tosse e escarro com sangue 

b)  somente a febre e emagrecimento, sem tosse 

c)  tosse seca no início podendo tornar-se produtiva, febre e suores noturnos, emagrecimento, fraqueza, 

dores no peito e nas costas e frequentemente escarro com sangue. 

d)  nenhuma das alternativas anteriores 

 

 

23. A hanseníase é causada por: 

a)  um fungo 

b)  uma bactéria em forma de bacilo 

d)  um vírus 

e)  nenhuma das alternativas anteriores 

 

 

24. Diante das alternativas abaixo assinale a alternativa correta: 

 
a)  a hanseníase acomete somente os nervos e articulações 

b)  a hanseníase acomete somente a pele  

c)  a hanseníase acomete somente os gânglios 

d)  a hanseníase acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também compromete 

articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos. 

 

 

25. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), antigamente denominadas de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis, podem ser identificadas a partir de: 

a)  feridas nos órgãos genitais masculinos e femininos, corrimentos na mulher e no homem, verrugas 

genitais ou dor ou mal estar nas relações sexuais 

b)  somente febre 

c)  somente por exames de sangue 

d)  nenhuma das alternativas anteriores 



 

 

26. Quais são os meios de transmissão do HIV? 

 
a)  somente sangue 

b)  somente secreção vaginal 

c)  suor 

d)  sangue, esperma, secreção vaginal; leite materno da mãe que possui o vírus. 

 

 

27. Durante visita domiciliar, nas casas em que residam mulheres, o Agente Comunitário de Saúde 

deve estimular a mulher a buscar atendimento na UBS quando: 

 
a)  somente quando a mulher desejar engravidar 

b)  somente quando a mulher desejar fazer o exame de coleta de Papanicolau 

c)  quando a mulher apresentar dor durante a relação sexual, corrimentos vaginais; sangramento intenso 

ou dor durante a menstruação ou sangramento fora do período menstrual, ausência de menstruação, odor 

fétido na vagina, verrugas ou feridas na região genital ou nódulos (caroços) nas virilhas, ardência ao 

urinar 

d)  somente durante o pré-natal. 
 

 

28. A equipe de Saúde da Família é composta minimamente por: 

a)  enfermeiro e médico 

b)  enfermeiro, agente comunitário e médico 

c)  agente comunitário e médico 

d)  enfermeiro, médico, técnico ou auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde 

 

 

29. Sobre o cadastro das famílias: 

 
a)  é necessário o preenchimento de fichas específicas para melhor conhecer a população de sua micro 

área, sendo alguma como a ficha A e ficha B 

b)  não é necessário o preenchimento de fichas  

c)  é necessário somente conversar com a enfermeira 

d)  nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

30. Sobre a visita domiciliar: 

 
a)  o ACS não necessita realizar visitas em sua microárea 

b)  o ACS não necessita de permissão para entrar nos domicílios 

c)  o ACS necessita desenvolver sensibilidade/capacidade de compreender o momento certo e a maneira 

adequada de se aproximar e estabelecer uma relação de confiança visto que essa é uma das habilidades 

mais importantes do ACS. 

d)  nenhuma das alternativas anteriores.  

 

 


