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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

1  - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Página 1. 

2  - CONHECIMENTOS GERAIS DE LEIS DA ÁREA DA SAÚDE: Questões de 06 a 10 – Páginas 2 e 3. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Das frases abaixo, qual delas é uma hipérbole? 

A) A viagem à Lua significou um grande avanço para o 
homem. 

B) Já sentia o cheiro doce da liberdade. 

C) Ele estava entre a vida e a morte. 

D) A moça era desprovida de beleza. 

E) Ela chorou um balde de lágrimas. 
 

02 - “Realizamos o trabalho rapidamente”. Nesta 
oração o tipo de sujeito é: 

A) Indeterminado 

B) Oração sem sujeito 

C) Composto 

D) Implícito 

E) Nenhuma das alternativas 
 

03 - Com relação a estrutura das palavras, assinale a 
alternativa que corresponda aos elementos 
secundários (geralmente sem vida autônoma) que se 
agregam a um radical ou tema para formar palavras 
derivadas.  

A) Afixos 

B) Raiz 

C) Desinências 

D) Vogais ou consoantes de ligação 

E) Vogal temática 
 

04 – A palavra que representa tantos fonemas 
quantos são as letras que a compõe é: 

A) Complexo   B) Pêssego 

C) Clique   D) Ferro 

E) Pipoca 
 

05 - Assinale a alternativa que esteja INCORRETA 
com relação a concordância verbal e nominal: 

A) Sua vida eram só alegrias. 

B) Admiro a cultura japonesa e a coreana. 

C) É proibido entrada de animais.  

D) Aquele funcionário tem comportamento e 
pontualidade perfeitos 

E) Água é boa para saúde. 
 

 CONHECIMENTOS GERAIS                       
LEIS DA ÁREA DA SAÚDE 

06 - A Lei n 8.080, de 19 de Setembro de 1990, dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondente e da 
outras providencias. Com base nisto podemos 
afirmar que: 

I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 

II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais 
que visem o aumento de riscos de doenças e de outros 
agravos. 

III. Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais.  

IV. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

07 – Em relação à Lei Federal Nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, assinale (V) para Verdadeiro ou 
(F) para Falso nas sentenças abaixo: 

(    )  O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e 
o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems) terão representação no Conselho Nacional 
de Saúde. 

(    )  A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e 
Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos . 

(    )  As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 
terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo 
respectivo conselho. 

(    )  Os Municípios poderão estabelecer consórcio para 
execução de ações e serviços de saúde, remanejando, 
entre si, parcelas de recursos previstos no inciso IV do art. 
2° desta lei. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F.   B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V.   D) V, V, F, V. 

E) V, V, V, V.  
 

08 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 6º: Estão incluídas ainda no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) com a 
execução de ações de, EXCETO: 

A) Vigilância sanitária. 

B) Vigilância epidemiológica. 

C) Clinicas de vacinação. 

D) Saúde do trabalhador. 

E) Assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica. 

 

09 – De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, a Conferência de Saúde reunir-se-
á _________ com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde 
e propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes, convocada 
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por 
esta ou pelo Conselho de Saúde. 
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Assinale a alternativa que complete a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) Todo mês. 

B) A cada 1 ano. 

C) A cada 2 anos. 

D) A cada 4 anos. 

E) A cada 3 anos. 

 

10 - Em relação à Lei Federal nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, assinale (V) para Verdadeiro ou (F) 
para Falso nas sentenças abaixo: 

(     )  O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

(     )  Os Estados, Municípios, outras instituições 
governamentais e não-governamentais não poderão atuar 
complementarmente no custeio e execução das ações. 

(     )  São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. 

(    )  A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de 
novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem 
como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou 
de diretriz terapêutica, não são atribuições do Ministério 
da Saúde. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F. 

B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V. 

D) V, V, F, V. 

E) V, V, V, V.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS                                         
ATUALIDADES E MUNICIPAIS  

11 – Com relação a Greve dos Caminhoneiros, que 
durou 11 dias, paralisou estradas em todo Brasil e 
causou desabastecimento em vários setores, 
incluindo de alimentos e de combustíveis, analise os 
itens abaixo e classifique-os entre Verdadeiros (V) e 
Falsos (F) com relação às medidas anunciadas por 
Temer no dia 28 de maio de 2018, para dar fim a 
greve: 

(    )  Redução de R$ 0,46 no litro do diesel, que terá validade 
por 60 dias. A partir daí, os reajustes no valor do 
combustível serão feitos a cada 30 dias. 

(    )  Isenção da cobrança de pedágio para eixo suspenso de 
caminhões vazios, em rodovias federais, estaduais e 
municipais. Porém, esta medida é provisória e depende 
da aprovação do Congresso para continuar valendo. 
Portanto, vai vigorar por até 120 dias e se não for votada 
e aprovada dentro deste período, deixa de valer. 

(    )  Criação de uma tabela com preço mínimo de frete. Esta 
também é uma medida provisória que depende da 
aprovação do Senado.  

(    )  Preços da gasolina começarão a ter, assim como o diesel, 
reajustes mensais, ao invés de diários, como era 
anteriormente.  

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA 
entre Verdadeiras e Falsas: 

A) V, V, V, V. 

B) V, V, V, F. 

C) V, F, F, F. 

D) V, F, V, F. 

E) V, V, F, F. 
 

12 – Segundo notícia vinculada ao g1, o Ministério da 
Justiça publicou uma portaria nesta no dia 
01/06/2018, em edição extra do "Diário Oficial", na 
qual define que os postos de combustíveis deverão 
repassar "imediatamente" aos consumidores o 
desconto concedido no preço do óleo diesel. A 
redução acordada com os caminhoneiros foi de R$ 
0,46 por litro. A portaria do Ministério da Justiça 
define as seguintes punições para os postos que não 
reduzirem o preço do diesel: 

I. Multa; 

II. Suspensão temporária ou permanente da atividade; 

III. Interdição, total ou parcial, do estabelecimento ou de 
atividade. 

IV. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição 
e de suspensão temporária da atividade serão aplicadas 
mediante procedimento administrativo. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item II está incorreto. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

13 - O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva foi 
condenado em duas instâncias no caso do triplex em 
Guarujá (SP). O mandado de prisão foi expedido pelo 
juiz Sérgio Moro, e Lula foi condenado a cumprir 
pena de 12 anos e 1 mês de prisão.  

Assinale a alternativa CORRETA que indique a data 
em que Lula foi preso: 

A) 07/04/2018   B) 17/04/2018 

C) 07/05/2018   D) 07/03/2018 

E) 17/06/2018 
 

14 – Um grupo de 12 garotos de 11 a 16 anos e seu 
técnico de futebol de 25 anos entraram em uma 
caverna na Tailândia no dia 23 de junho de 2018 para 
se proteger do mau tempo, mas acabaram presos na 
caverna depois da chuva ficar intensa e alagar a 
caverna. Eles ficaram isolados e sem comida por 9 
dias. Os mergulhadores levaram 90 minutos para 
percorrer os quatro quilômetros entre a entrada do 
complexo das cavernas e o local onde o grupo de 
garotos e seu técnico conseguiu se abrigar, fugindo 
da inundação. Meninos foram resgatados após 
______ de trabalho dos mergulhadores. 

Assinale a alternativa que complete a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) 3 dias  B) 5 dias            C) 10 dias 

D) 2 dias  E) 4 dias 
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15 – São municípios que fazem limite com 
Sombrio/SC, EXCETO: 

A) Santa Rosa do Sul 

B) Araranguá 

C) Turvo 

D) Jacinto Machado 

E) Balneário Gaivota 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

16 – Em relação à Visita Domiciliar (VD) classifique 
os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F):  

(    )  É um instrumento potente para a vigilância à saúde, pois 
permite que o profissional conheça não apenas a 
realidade das questões de saúde, mas também as 
condições de vida da população, em relação às questões 
culturais, sociais e familiares. 

(    )  A utilização da visita domiciliária favorece, entre outros 
aspectos, a possibilidade de conhecer a realidade do 
território (área adstrita), trazendo como resposta ao ACS 
a possibilidade de conhecer a realidade das famílias. 

(    )  A visita domiciliária (VD) é vista atualmente como a mais 
apropriada abordagem ao indivíduo em seu aspecto 
familiar e comunitário, assim como também uma 
estratégia importante para a promoção da saúde e 
potente indutor da mudança do modelo tecnoassistencial 
em saúde. 

(    )  A visita domiciliária – VD permite ao profissional a 
percepção do momento vivido pela família, suas 
dificuldades e fortalezas. Este vínculo ACS/família dificulta 
a construção de atitudes que auxiliarão na melhoria das 
condições da família em situação de risco. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F.   B) V, V, V, F. 

C) V, F, F, V.   D) F, V, V, V. 

E) F, V, F, V. 
 

17 – A função mais importante do agente de saúde, 
num programa comunitário, não é dar atendimento. 
Também não é simplesmente servir de ligação entre 
a comunidade e o sistema de saúde externo. É ajudar 
as pessoas a encontrar soluções mais eficazes para 
os problemas. Por isso, o agente precisa 
compreender profundamente os pontos fortes e os 
pontos fracos da comunidade e a sua característica 
específica.  

Sendo assim, quais os fatores sociais da 
comunidade devem ser observados pelo ACS? 

I. Crenças, costumes e hábitos que afetam a saúde. 

II. Estrutura familiar e social. 

III. Como as pessoas de relacionam umas com as outras. 

IV. Formas tradicionais de cura e solução de problemas. 

Estão CORRETOS os itens: 

A) Apenas os itens I e II 

B) Apenas os itens II e III 

C) Apenas os itens I, III e IV 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 

18 – Baseado na Lei Federal nº 11.350, de 05 de 
outubro de 2006, leia o Art. 3 descrito abaixo:  

Art. 3º: O Agente Comunitário de Saúde tem como 
atribuição o exercício de atividades de prevenção de 
doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais 
da Educação Popular em Saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS 
que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em 
saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade 
assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, 
de promoção social e de proteção da cidadania, sob 
supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou 
federal.  

§ 3º:  No modelo de atenção em saúde fundamentado na 
assistência multiprofissional em saúde da família, são 
consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de 
Saúde, em sua área geográfica de atuação:  

IV - A realização de visitas domiciliares regulares e 
periódicas para acolhimento e acompanhamento de: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério. 

B) Do adolescente, identificando suas necessidades e 
motivando sua participação em ações de educação 
em saúde, em conformidade com o previsto na Lei no 
8.069, de 13 de julho de 1990. 

C) Da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção 
de saúde e de prevenção de quedas e acidentes 
domésticos e motivando sua participação em 
atividades físicas e coletivas. 

D) Da criança, verificando somente seu estado vacinal 
sem necessidade de estado nutricional. 

E) Da pessoa com sinais ou sintomas de alteração na 
cavidade bucal. 

 

19 – Das doenças abaixo assinale a alternativa que 
corresponda a uma doença não transmissível: 

A) Hipertensão arterial. 

B) Cólera. 

C) Tracoma. 

D) Sarampo. 

E) Varicela. 
 

20 - A doença meningocócica é uma doença 
altamente contagiosa, com consequências 
potencialmente incapacitantes, como surdez, 
epilepsia e outras desordens neurológicas; em casos 
graves, pode até ser fatal. O maior risco de contrair a 
doença é em crianças e bebês nos primeiros quatro 
anos de suas vidas, com um segundo pico em 
adolescentes. O Ministério da Saúde proporciona a 
vacinação para crianças e adolescentes.  

Houve uma mudança significativa no calendário de 
vacinação em 2018 para os adolescentes que 
passaram a receber a vacina na idade de? 

A) 09 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). 

B) 10 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). 

C) 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). 

D) 12 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). 

E) 13 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). 


