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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

A incapacidade de ser verdadeiro 

 

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois 

dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na 

semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua. Desta vez Paulo 

não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias. Quando o 

menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá Elpídia e 

queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao 

médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça: 

– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia.” 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. A incapacidade de ser verdadeiro. In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 1988.) 

 

01. Sobre o texto, A incapacidade de ser verdadeiro, é correto o que se afirma em:  

A) Trata-se de um poema. 

B) Trata-se de um conto. 

C) Trata-se de uma anedota. 

D) Trata-se de uma piada. 

 

02. Leia os textos I e II para responder à questão. 

Texto I 

Prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir ações, pensamentos, sentimentos 

a seres inanimados ou irracionais. (CIPRO, Neto Pasquale. Gramática da Língua Portuguesa. SP:Scipione, 1998) 

Texto II 

O vento e eu 

O vento morria de tédio 

Porque apenas gostava de cantar 

Mas não tinha letra alguma para a sua própria voz, 

Cada vez mais vazia… 

Tentei então compor-lhe uma canção 

Tão comprida como a minha vida 

E com aventuras espantosas que eu inventava de súbito, 
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Como aquela em que menino eu fui roubado pelos ciganos 

E fiquei vagando sem pátria, sem família, sem nada neste vasto mundo… 

Mas o vento, por isso 

Me julga agora como ele… 

E me dedica um amor solidário, profundo! 

(QUINTANA, Mario, Velório sem defunto, Porto Alegre: Mercado Aberto, 1990.) 

 

Considerando os textos I e II e o contexto do texto II, assinale a alternativa em que há prosopopeia: 

A) “Tentei então compor-lhe uma canção”.  

B) “Tão comprida como a minha vida”. 

C) “E fiquei vagando sem pátria, sem família, sem nada neste vasto mundo...”. 

D) “O vento morria de tédio”; “Me julga agora como ele...”. 

 

Nova arma nuclear russa tem potencial para provocar tsunamis 

 

A Copa do Mundo na Rússia já acabou e agora a pátria de Putin está empenhada em outros 

assuntos, como a construção de novas armas de destruição em massa. Em sua conta oficial no 

YouTube, o governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares. 

No meio deste arsenal, uma peça se destaca: um drone subaquático batizado de Poseidon. 

Capaz de combater porta-aviões inimigos e atingir instalações costeiras a distâncias 

intercontinentais, o Poseidon foi descrito pela agência de notícias estatal russa Tass como “um 

sistema 100% invencível frente às contramedidas inimigas”. 

O drone tem o poder de detonação de 2 megatons, o que parece pouco comparado à 

poderosa Tsar, que pertenceu à União Soviética, com os seus 50 megatons. Acontece que o perigo 

de Poseidon não está apenas na sua força bruta, mas na forma como é lançado. Segundo 

especialistas, a arma pode produzir tsunamis similares ao que causou o desastre nuclear em 

Fukushima, no Japão, em 2011. 

O físico Rex Richardson disse ao Business Insider: “Uma arma nuclear de 20 toneladas bem 

situada perto de uma costa marítima certamente poderia gerar energia suficiente para igualar o 

tsunami de 2011, talvez muito mais.” Além disso, a radiação emitida ainda seria capaz de 

contaminar água, solo e ar da região por décadas. 

 

03. O tema principal do texto é: 

A) O poder de devastação do Poseidon. 

B) Comparação entre Poseidon e a poderosa Tsar da União Soviética. 
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C) Informação sobre os assuntos do governo russo após a copa. 

D) Criação de uma arma nuclear e seus possíveis efeitos. 

 

04. Assinale a alternativa que expressa opinião, considerando o texto, Nova arma nuclear russa tem 

potencial para provocar tsunamis: 

A) Capaz de combater porta-aviões inimigos e atingir instalações costeiras a distâncias 

intercontinentais, o Poseidon foi descrito pela agência de notícias estatal russa Tass como “um 

sistema 100% invencível frente às contramedidas inimigas”. 

B) Segundo especialistas, a arma pode produzir tsunamis similares ao que causou o desastre nuclear 

em Fukushima, no Japão, em 2011. 

C) A Copa do Mundo na Rússia já acabou e agora a pátria de Putin está empenhada em outros 

assuntos, como a construção de novas armas de destruição em massa. 

D) Em sua conta oficial no YouTube, o governo russo tem exibido uma série de novas armas 

nucleares. 

 

05. “O governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares”. No contexto do texto, o 

sentido da palavra em destaque é: 

A) Exposto. 

B) Produzido. 

C) Ocultado. 

D) Apontado. 

 

06. Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas: 

A) Marítima – décadas – agência – Soviética – pátria. 

B) Marítima – décadas – físico – súbito – subaquático. 

C) Marítima – Rússia – invencível – Soviética – subaquático. 

D) Notícias – décadas – série – Soviética – subaquático. 

 

07. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que está de acordo com a norma padrão da Língua 

Portuguesa: 

A) Assistimos a copa enquanto o Brasil jogava. 

B) Assistimos à copa enquanto o Brasil jogava. 

C) Temos certeza que a inflação se manterá alta. 

D) Precisam-se de bons funcionários. 
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08. Em todas as frases, a palavra em destaque é um verbo, exceto em: 

A) No meio deste arsenal, uma peça se destaca. 

B) O perigo de Poseidon não está apenas na sua força bruta, mas na forma como é lançado. 

C) O governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares. 

D) A pátria de Putin está empenhada em outros assuntos. 

 

09. O uso da vírgula está adequado na alternativa: 

A) O governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares, em sua conta oficial no 

YouTube. 

B) A arma pode produzir tsunamis similares ao que causou o desastre nuclear, no Japão. 

C) A Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, já acabou. 

D) A radiação emitida, ainda seria capaz de contaminar água. 

 

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

A) Intoxicação – mexer – enchergar – compreensão – excessão. 

B) Intoxicação – mexer – enxergar – compreensão – exceção. 

C) Intoxicação – mecher – enxergar – compreensão – excesão. 

D) Intoxicação – mexer – enchergar – compreenção – exceção. 

 

Matemática 

 

11. No estudo das probabilidades sabe-se que a probabilidade de uma mãe ter um filho do sexo 

feminino é de P(x)= 50%. Pergunta-se qual a probabilidade dessa mesma mulher em três gestações 

“DIFERENTES” ter três filhos do sexo feminino? 

A) P (F,F,F) = 12,5% . 

B) P (F,F,F) = 25%. 

C) P (F,F,F) = 6,25%. 

D) P (F,F,F) = 100%. 

 

12.  Pedro João Salviano é vendedor (representante) de uma empresa de alimentos. Viaja de cidade 

em cidade para mostrar os seus produtos. Certo dia ele foi da Cidade A até a cidade B, com 

velocidade de 80 Km/h e levou 480 minutos para concluir a viagem. Noutro dia de viagem ele fez o 

mesmo trajeto (da cidade A até a cidade B), com uma diferença que aplicou uma velocidade média 

de 100 Km/h. Quanto tempo ele levou para realizar a segunda viagem? 
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A) Tempo = 6 horas. 

B) Tempo = 8 horas. 

C) Tempo = 60 horas. 

D) Tempo = 6,4 horas. 

 

13. O Banco American’s Box concede empréstimo para os seus correntistas para pagamento em 30 

dias. No final do período o correntista pagará com um acréscimo de 4,5% sobre o que foi 

emprestado. Quanto será pago pelo correntista se este aceitar o empréstimo oferecido no valor de 

R$ 15.500,00? 

A) Pagamento de R$ 16.000,00. 

B) Pagamento de R$ 20.000,00. 

C) Pagamento de R$ 16.197,50. 

D) Pagamento de R$ 15.045,00. 

 

14. Estamos passando por uma certa crise comercial (financeira), no Brasil as empresas que 

produzem mercadorias (principalmente roupas) estão propondo para os lojistas a seguinte situação: 

Se o lojista comprar R$ 100.000,00, o representante (vendedor ambulante) aplicará dois descontos 

“sucessivos” de 10% + 8%. Qual o valor que o comprador pagará por essa compra sugerida de R$ 

100.000,00? 

A) Valor = R$ 82.000,00. 

B) Valor = R$ 82.600,00. 

C) Valor = R$ 82.800,00. 

D) Valor = R$ 100.000,00.  

 

15. Um agricultor construiu um sistema para coleta de água da chuva, com formato de um 

paralelepípedo. A caixa d’água possui 2 metros de comprimento, 150 centímetros de largura e 80 

centímetros de altura. Qual o volume em litros que se pode armazenar nesse sistema montado na 

propriedade rural? 

A) Volume = 2.400 litros. 

B) Volume = 2.200 litros. 

C) Volume = 240 litros. 

D) Volume = 24.000 litros. 
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Conhecimentos gerais 

 

16. O município de Romelândia integra o estado de Santa Catarina e no que tange a suas 

atribuições, visa em seu território e competência, seu desenvolvimento com a construção de uma 

sociedade 

A) Injusta e solidária. 

B) Com ofensa a dignidade da pessoa humana. 

C) Fundamentada nos valores sociais do trabalho. 

D) Fundamentada no desrespeito ao pluralismo político. 

 

17. Compete ao município de Romelândia, exceto: 

A) Legislar sobre assuntos de interesse local. 

B) Suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber. 

C) Criar, organizar e suprimir distritos, sem observar a Lei Estadual. 

D) Prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à 

saúde da população.  

 

18. Compete privativamente ao município de Romelândia. 

A) Elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana. 

B) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 

C) Propiciar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 

D) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.  

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente todos os municípios com os quais Romelândia 

faz divisa: 

A) São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Campo Erê, Anchieta, Barra Bonita, 

São Miguel do Oeste e Flor do Sertão. 

B) Maravilha, Santa Terezinha do Progresso, Campo Erê, Anchieta, Barra Bonita, São Miguel do 

Oeste e Flor do Sertão. 

C) São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Descanso, Anchieta, Barra Bonita, São 

Miguel do Oeste e Flor do Sertão. 

D) São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Campo Erê, Anchieta, Barra Bonita, 

Modelo e Flor do Sertão. 
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20. Em relação as regiões do Estado de Santa Catarina, preencha as lacunas do texto abaixo e 

assinale a alternativa correta. 

O _____ é considerado uma das mais importantes áreas de biodiversidade marinha do Brasil. A 

região _____ do Estado concilia uma economia dinâmica, com indústrias do ramo eletro – metal – 

mecânico, divide espaço com as densas florestas da Serra do Mar e as águas da baía de Babitonga. 

No _____, se destacam paisagem de morros, matas, rios e cachoeiras e é um forte atrativo para os 

ecoturistas. No ____ é rico em florestas, nativas e provenientes de reflorestamento, onde se 

concentra o pólo silvicultural catarinense - o mais expressivo da América Latina, abrangendo 

indústrias madeireiras, moveleiras, de papel e papelão. No ____, o frio e o turismo rural são os 

grandes atrativos desta região, que tem como atividades econômicas a pecuária e a indústria 

florestal. Por conta das paisagens bucólicas e da neve que se precipita em algumas cidades, todos os 

anos, o Planalto recebe milhares de visitantes no inverno. No ____ do Estado o extrativismo 

mineral e indústria cerâmica são as principais atividades econômicas. Já no ____, a economia está 

baseada na agroindústria, criação de bovinos e produção de maçã. O ____ é considerado o "celeiro" 

de Santa Catarina, de onde sai boa parte da produção brasileira de grãos, aves e suínos. 

Fonte: www.gov.sc/geografia.htm 

A) Litoral, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Norte, Planalto Serrano, Sul, Meio-Oeste, Oeste. 

B) Vale do Itajaí, Oeste, Meio-Oeste, Norte, Litoral, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul. 

C) Meio-Oeste, Litoral, Norte, Vale do Itajaí, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul, Oeste. 

D) Litoral, Norte, Vale do Itajaí, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul, Meio-Oeste, Oeste. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Apresenta-se as seguintes asserções: 

Asserção 1: Necessidade de saúde envolve conceitos políticos de grande complexidade e 

carregados de valores, sendo essencial para o planejamento de serviços e programas de saúde 

pública. Quando avaliada no âmbito individual, avalia para prescrever um tratamento, porém, no 

coletivo, busca avaliações para propor estratégias de saúde pública, principalmente para a promoção 

da saúde e a prevenção de doenças. 

 

Porque 

 

Asserção 2: Necessidades de saúde vão além de tratamentos clínicos ou de serviços de saúde. 

Envolvem vulnerabilidades, buscando o que é necessário para a saúde, considerando determinação e 

determinantes sociais, valorizando a qualidade de vida.  
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As asserções acima dizem respeito ao artigo de Frazão e Minakawa (2018) que trata em uma parte 

de sua introdução sobre necessidade de saúde, buscando estratégias e ações de educação e 

promoção da saúde. Desta forma, pode-se considerar que: 

A) As asserções 1 e 2 estão corretas e a asserção 2 complementa a asserção 1. 

B) As asserções 1 e 2 estão corretas e a asserção 2 não complementa a asserção 1. 

C) A asserção 1 está correta e a asserção 2 está incorreta. 

D) Ambas asserções estão incorretas. 

 

22. Dentre os princípios doutrinários do SUS (Sistema Único de Saúde), há um que conjuga as 

ações direcionadas à materialização da saúde como direito e como serviço. Trata-se de um conjunto 

de ações e serviços articulados de saúde, preventivos e curativos, que atentam para os âmbitos 

individual e coletivo, atuando em todos os níveis de complexidade do sistema. Para isso o sistema 

de saúde deve ouvir o usuário e compreendê-lo inserido em seu contexto social, atendendo às 

demandas e necessidades do indivíduo. Busca assim, um tratamento respeitoso, digno, de qualidade 

e com acolhimento. Desta forma, prioriza atividades preventivas, sem prejudicar os serviços 

assistenciais. Essa afirmação diz respeito ao princípio da: 

A) Equidade. 

B) Universalidade. 

C) Integralidade. 

D) Descentralização. 

 

23. No dia 23 de agosto de 2012, através da Portaria 1.823, foi publicada a Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Esse documento tem a finalidade de definir os princípios, 

as diretrizes e as estratégias a serem observados na gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) no que 

refere-se aos trabalhadores. Através desta política, tem-se uma atenção integral à saúde do 

trabalhador, com foco na vigilância e busca a promoção e a proteção de sua saúde. Ainda, esse 

mesmo documento objetiva a redução da morbimortalidade que ocorrem devido ao exercício 

profissional. No que refere-se a Portaria 1.823, tem-se os seguintes aspectos: 

I. Todos os trabalhadores, independente de sexo, local de sua moradia, forma como atua 

profissionalmente, se é formal ou informal, vínculo empregatício, privado ou público, autônomo, 

assalariado, avulso, temporário, cooperativado, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou 

desempregado são sujeitos desta Política. 
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II. Contempla todos os trabalhadores sem priorizar pessoas e grupos. Não considera as situações de 

maior vulnerabilidade, pois o objetivo da Política não é no âmbito de superar desigualdades sociais 

e de saúde, assim como também não busca equidade na atenção. 

III. Busca um planejamento conjunto entre a Vigilância em Saúde do Trabalhador, outros 

componentes da Vigilância em Saúde e com a Atenção Primária em Saúde, elegendo prioridades 

para atuação integrada, considerando a análise de situação de saúde dos trabalhadores e da 

população em geral, assim como o mapeamento das atividades produtivas, como também, o 

potencial impacto ambiental no território. 

Dos itens acima relacionados, estão corretos: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) Todos os itens. 

 

24. No que diz respeito ao agente comunitário de saúde, esse(a) deve visitar regularmente 

residências e fazer registros da população no que refere ao acesso aos serviços de saúde e para 

identificar problemas de saúde ainda na residência. Por isso além de orientações em relação a saúde, 

devem encaminhar a UBS (Unidade Básica de Saúde) ou outros locais sempre que necessário. No 

que diz respeito a(o) agente comunitário de saúde, apresenta-se as seguintes proposições: 

I. São integrantes da Política Nacional de Atenção Básica, através da Portaria n° 2.488 de 2011, 

devendo fazer parte de uma equipe de atenção básica ou de saúde da família na comunidade onde 

reside. 

II. Sua contratação ocorre através de processo seletivo público, com edital lançado pelo município 

ou estado. Deve ter ensino médio completo e são contratados pelos entes federados responsáveis 

pela atividade. 

III. Segundo a Lei n° 11.350 de 2006, o candidato deve morar na cidade onde vai trabalhar ou em 

municípios vizinhos até um raio de distância de 30 quilômetros. Essa comprovação deve ser 

realizada a partir do dia em que for lançado o edital do processo seletivo. 

IV. É obrigatório que a(o) agente comunitário de saúde tenha vínculo empregatício direto com 

órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional, estando submetidos ao 

regime jurídico do município ou do estado 

As proposições expressas corretamente no que diz respeito a(o) agente comunitário de saúde são: 

A) I, II e IV 

B) I, III e IV. 
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C) I e IV. 

D) Todas estão corretas. 

 

25. O(a) agente comunitário de saúde deve dominar diversos conceitos, pois durante sua atuação 

profissional, aparecerão no seu cotidiano e exigirão conhecimento e interpretação correta dos 

mesmos. Entre os conceitos, tem-se os seguintes: 

I. Distrito sanitário. 

II. Regional de saúde. 

III. Área de abrangência. 

IV. Microárea. 

V. Domicílio. 

(  ) Corresponde a uma área delimitada geograficamente, 

organizada em torno dos serviços de saúde existentes. 

(  ) É um segmento da divisão geográfica da área de 

abrangência, composto de domicílios, sob a responsabilidade 

de um agente comunitário de saúde. 

(   ) É o detalhamento da base territorial da microárea. É a 

adscrição mínima da área de abrangência. 

(   ) Corresponde a uma área delimitada geograficamente 

para facilitar a administração municipal. Consiste em um 

processo de mudanças das práticas sanitárias, orientado pela 

epidemiologia e sob a gestão de uma autoridade local. 

(    ) Corresponde à área de responsabilidade de uma unidade 

de saúde, baseada na lógica da vigilância em saúde. Apoia 

em critérios de acessibilidade geográfica e de fluxo da 

população. Essa nomenclatura é a que mais se adequa à 

filosofia do ESF. 

A sequência correta, em relação aos termos e seus conceitos é: 

A) II, V, IV, I e III. 

B) II, IV, V, I e III. 

C) II, III, V, I e IV. 

D) I, IV, V, II e III. 

 

26. Apresenta-se as seguintes asserções: 

Asserção 1: A territorialização além de delimitar uma superfície geográfica, apresenta também um 

perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político e social. Agregado a isso, 

a equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) cria vínculos e laços de compromissos e co-

responsabilidade entre os profissionais de saúde e a população. Ambas afirmações são 
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contempladas na Portaria Ministerial 1.886/97, que garante o eixo norteador, estabelecendo como 

princípio organizativo do ESF, a territorialização em saúde. 

 

Porque 

 

Asserção 2: Territorialização em saúde é a apropriação do espaço ou local por parte da equipe de 

ESF, delimitando o território conforme estabelecido pelos atores sociais que nele habitam, 

respeitando sua história, valores e crenças. Representa em um mapa, uma população adscrita e 

encontra-se em permanente construção, conforme as necessidades cobram as ações. 

As asserções acima dizem respeito a territorialização em saúde. Desta forma, pode-se considerar 

que: 

A) As asserções 1 e 2 estão corretas e a asserção 2 complementa a asserção 1. 

B) As asserções 1 e 2 estão corretas e a asserção 2 não complementa a asserção 1. 

C) A asserção 1 está correta e a asserção 2 está incorreta. 

D) Ambas asserções estão incorretas. 

 

27. Apresentam-se os seguintes conceitos e seus focos na saúde pública: 

I. Eficácia. 

II. Eficiência. 

III. Efetividade. 

(    ) É a competência para ter resultados com o mínimo de recursos 

e esforços, sendo avaliados para considerar benefício e custo dos 

programas sociais, visando obter os efeitos desejados com os 

investimentos mobilizados. 

(  ) São as condições controladas e os resultados almejados, 

considerando os objetivos do que se quer obter, sendo que os 

investimentos mobilizados devem produzir os efeitos esperados. 

(    ) São os resultados concretos, considerando as ações que fizeram 

os resultados concretos acontecerem. Por isso relaciona resultados e 

objetivo. 

A sequência correta, em relação aos termos e seus conceitos é: 

A) I, II e III. 

B) I, III e II. 

C) II, I e III. 

D) II, III e I. 
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28. Dentre os preceitos éticos que o(a) agente comunitário de saúde deve ter, temos: 

I. Compreender a casa como espaço da intimidade e da privacidade das pessoas e o profissional da 

saúde precisa buscar sempre o consentimento e permissão da família para entrar. 

II. Ter bom senso para perceber quando as pessoas querem ou não continuar a conversa durante 

aquele momento. 

III. Procurar sempre estar numa posição, junto com as famílias, de apoio para descobrir novas alter-

nativas de solução para os conflitos vivenciados pelas famílias, não se colocando na posição de 

“dono-da-verdade” e portador de soluções para todos os problemas. 

IV. Cuidar para sempre entender os fatos, comportamentos e sentimentos a partir do ponto de vista 

da família, procurando ser solidário às suas esperanças, conquistas, sofrimentos, dores e receios. É 

preciso ser competente para enxergar permanentemente as diferenças culturais sem fazer jul-

gamentos de bom ou mal, e ainda, certo ou errado. 

V. Manter o absoluto sigilo de todas as informações obtidas durante a visita. 

Estão corretamente expressos: 

A) I, II, III e V. 

B) I, II, IV e V. 

C) I, III, IV e V. 

D) Todas estão corretas. 

 

29. Apresenta-se as seguintes asserções: 

Asserção 1: O número de nascimento em um determinado período e localidade é uma informação 

dispensável para o planejamento de programas de saúde, pois as fontes utilizadas para o 

levantamento de nascimentos em um dado local e período nem sempre são realizados, uma vez que 

a única fonte possível é o Registro Civil. 

 

Solução 

 

Asserção 2: Considera-se os registros hospitalares como principal fonte de dados sobre os 

nascimentos, pois os hospitais e outras instituições onde ocorrem os partos preenchem um 

documento e utiliza-se fontes de Cartórios de Registro Civil quando os nascimentos são 

domiciliares. 

As asserções acima dizem respeito a declaração de nascidos vivos. Desta forma, pode-se considerar 

que: 

A) As asserções 1 e 2 estão corretas e a asserção 2 complementa a asserção 1. 
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B) As asserções 1 e 2 estão corretas e a asserção 2 não complementa a asserção 1. 

C) A asserção 1 está incorreta e a asserção 2 está correta. 

D) Ambas asserções estão incorretas. 

 

30. A promoção em saúde é ligada aos determinantes sociais. O Ministério da Saúde, possui dentro 

de suas políticas de saúde, buscado constantemente promover a saúde através da resolutividade de 

problemas não só da área da saúde, mas também resolver problemas sociais. Diante disso, pode-se 

afirmar que “promoção da saúde” é (fonte: BRASIL, 2018): 

A) “Um conjunto de estratégias focadas na melhoria da qualidade de vida apenas dos cidadãos 

cadastrados por uma equipe de Estratégia Saúde da Famíla (ESF) e que recebam regularmente a 

visita do(a) agente comunitário de saúde. Pode se materializar por meio de políticas, estratégias, 

ações e intervenções no meio com objetivo de atuar sobre os condicionantes e determinantes sociais 

de saúde, de forma intersetorial e com participação popular, favorecendo escolhas saudáveis por 

parte dos indivíduos e coletividades no território onde residem, estudam, trabalham, entre outros. 

As ações de promoção da saúde são potencializadas por meio da articulação dos diferentes setores 

da saúde, além da articulação com outros setores. Essas articulações promovem a efetividade e 

sustentabilidade das ações ao longo do tempo, melhorando as condições de saúde das populações e 

dos territórios”. 

B) “Um conjunto de estratégias focadas na melhoria da qualidade de vida apenas do indivíduo, não 

considerando o coletivo. Pode se materializar por meio de políticas, estratégias, ações e 

intervenções no meio com objetivo de atuar sobre os condicionantes e determinantes sociais de 

saúde, de forma intersetorial e com participação popular, favorecendo escolhas saudáveis por parte 

dos indivíduos e coletividades no território onde residem, estudam, trabalham, entre outros. As 

ações de promoção da saúde são potencializadas por meio da articulação dos diferentes setores da 

saúde, além da articulação com outros setores. Essas articulações promovem a efetividade e 

sustentabilidade das ações ao longo do tempo, melhorando as condições de saúde das populações e 

dos territórios”. 

C) “Um conjunto de estratégias focadas na melhoria da qualidade de vida apenas do coletivo, não 

considerando o indivíduo. Pode se materializar por meio de políticas, estratégias, ações e 

intervenções no meio com objetivo de atuar sobre os condicionantes e determinantes sociais de 

saúde, de forma intersetorial e com participação popular, favorecendo escolhas saudáveis por parte 

dos indivíduos e coletividades no território onde residem, estudam, trabalham, entre outros. As 

ações de promoção da saúde são potencializadas por meio da articulação dos diferentes setores da 

saúde, além da articulação com outros setores. Essas articulações promovem a efetividade e 
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sustentabilidade das ações ao longo do tempo, melhorando as condições de saúde das populações e 

dos territórios”. 

D) “Um conjunto de estratégias focadas na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e 

coletividades. Pode se materializar por meio de políticas, estratégias, ações e intervenções no meio 

com objetivo de atuar sobre os condicionantes e determinantes sociais de saúde, de forma 

intersetorial e com participação popular, favorecendo escolhas saudáveis por parte dos indivíduos e 

coletividades no território onde residem, estudam, trabalham, entre outros. As ações de promoção 

da saúde são potencializadas por meio da articulação dos diferentes setores da saúde, além da 

articulação com outros setores. Essas articulações promovem a efetividade e sustentabilidade das 

ações ao longo do tempo, melhorando as condições de saúde das populações e dos territórios”. 

 

31. Durante as visitas domiciliares, o(a) agente comunitário de saúde pode evidenciar crianças (e até 

mesmo adultos e idosos) em estado de desidratação. A desidratação é um estado no qual o 

organismo está com falta de água, líquidos corporais e sais minerais, sendo perigoso e um risco para 

a saúde e até mesmo a vida. Os principais sinais que podem ser detectados em uma pessoa 

(principalmente crianças) desidratada são: 

A) Choro sem lágrima, saliva muito espessa, boca seca, hipo-atividade da criança, temperatura do 

corpo mais elevada, urina muito concentrada e em menor quantidade e outros sinais. 

B) Choro sem lágrima, hiper-salivação, boca úmida, hipoatividade da criança, temperatura do corpo 

mais elevada, urina muito concentrada e em menor quantidade e outros sinais. 

C) Choro sem lágrima, saliva muito espessa, boca seca, hiperatividade da criança, hipotermia, urina 

muito concentrada e em menor quantidade e outros sinais. 

D) Choro sem lágrima, saliva muito espessa, boca seca, hipoatividade da criança, temperatura do 

corpo mais elevada, urina pouco concentrada e em maior quantidade e outros sinais. 

 

32. A urina é um excelente meio de cultura para a maioria dos microrganismos que infectam o trato 

urinário. Entre as doenças mais comuns está a infecção do trato urinário, afetando mais de um sítio 

ou um único local como a uretra (uretrite), próstata (prostatite, no caso apenas nos homens), bexiga 

(cistite) ou rins (pielonefrite). As características das infecções urinárias são: 

A) Afetam mais os homens, muito relacionadas com a falta de higiene (ou higiene errônea), 

possuem mecanismo descendente nunca atingindo os rins, geralmente com a presença de 

anormalidades anatômicas no sistema urinário e mulheres grávidas com alta predisposição. 
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B) Afetam mais os homens, muito relacionadas com a falta de higiene (ou higiene errônea), 

possuem mecanismo ascendente podendo atingir os rins, geralmente com a presença de 

anormalidades anatômicas no sistema urinário e mulheres grávidas com alta predisposição. 

C) Afetam mais as mulheres, muito relacionadas com a falta de higiene (ou higiene errônea), 

possuem mecanismo descendente nunca atingindo os rins, geralmente com a presença de 

anormalidades anatômicas no sistema urinário e mulheres grávidas com alta predisposição. 

D) Afetam mais as mulheres, muito relacionadas com a falta de higiene (ou higiene errônea), 

possuem mecanismo ascendente podendo atingir os rins, geralmente com a presença de 

anormalidades anatômicas no sistema urinário e mulheres grávidas com alta predisposição. 

 

33. No que diz respeito a gripe H1N1, tem-se as seguintes proposições: 

I. Os sintomas da gripe H1N1 são bem parecidos com os da gripe comum e a transmissão também 

ocorre da mesma forma. O problema da gripe H1N1 é que ela pode levar a complicações de saúde 

muito graves, podendo ser fatal. O vírus vive por duas a oito horas em superfícies e lavar as mãos 

com frequência ajuda a reduzir as chances de contaminação. 

II. Há risco do vírus H1N1 ser transmitido através da ingestão de carne de porco, porque ele não é 

eliminado durante o cozimento em temperatura elevada. 

III. A vacinação é uma estratégia de prevenção da gripe H1N1. Ela é capaz de promover imunidade 

durante o período de maior circulação dos vírus influenza reduzindo o risco de formas graves da 

doença. 

As proposições relatadas corretamente são: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) Todas estão corretas. 

 

34. No dia 28 de setembro de 2017, o Ministério da Saúde publicou a Portaria de Consolidação n° 

02. Essa portaria consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de 

Saúde (SUS), tendo grande ênfase para a Atenção Básica. Através desta portaria e outras, é possível 

afirmar que são políticas gerais de promoção, proteção e recuperação da saúde as seguintes 

políticas: 

I. Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). 

II. Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência. 

III. Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC). 
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IV. Política Nacional de Vigilância em Saúde. 

V. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC). 

VI. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

VII. Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. 

VIII. Política de Saúde Mental. 

IX. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. 

X. Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas 

(PNSIPCFA). 

Estão corretamente expressas como sendo políticas gerais de promoção, proteção e recuperação da 

saúde:  

A) I, III, IV e VIII. 

B) I, IV e VIII. 

C) I, III, IV, V, VI e VIII. 

D) I, III, IV, V, VI, VII e VIII. 

 

35. Todas as pessoas acima de 60 anos, além da campanha de vacinação contra a gripe, podem 

realizar, conforme calendário vacinal do SUS, as seguintes vacinas: 

A) Hepatite B (3 doses, de acordo com a situação vacinal); Febre amarela (dose única, verificar 

situação vacinal); Dupla adulto (previne difteria e tétano e possui reforço a cada 10 anos); 

Pneumocócica 23 valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo 

Pneumococo. Seu reforço depende da situação vacinal). 

B) Hepatite B (3 doses, de acordo com a situação vacinal); Febre amarela (dose única, verificar 

situação vacinal); Dupla adulto (previne difteria e tétano e possui reforço a cada 10 anos); 

dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto. Previne difteria, tétano e coqueluche. 

C) Hepatite B (3 doses, de acordo com a situação vacinal); Febre amarela (dose única, verificar 

situação vacinal); Dupla adulto (previne difteria e tétano e possui reforço a cada 10 anos); Tríplice 

viral (previne sarampo, caxumba e rubéola); dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto. 

Previne difteria, tétano e coqueluche). 

D) Hepatite B (3 doses, de acordo com a situação vacinal); Febre amarela (dose única, verificar 

situação vacinal); Dupla adulto (previne difteria e tétano e possui reforço a cada 10 anos); Tríplice 

viral (previne sarampo, caxumba e rubéola); Pneumocócica 23 valente (previne pneumonia, otite, 

meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo. Seu reforço depende da situação vacinal). 
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36. O protocolo vacinal para as gestantes ao realizar a vacina dTpa (Tríplice bacteriana acelular do 

tipo adulto), indicada para prevenir difteria, tétano e coqueluche, apresenta o seguinte protocolo: 

A) Uma dose apenas na primeira gestação a partir da 20ª semana de gestação ou no puerpério (até 

45 dias após o parto). 

B) Uma dose apenas na primeira gestação a partir da 30ª semana de gestação ou no puerpério (até 

60 dias após o parto). 

C) Uma dose a cada gestação a partir da 30ª semana de gestação ou no puerpério (até 60 dias após o 

parto). 

D) Uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação ou no puerpério (até 45 dias após o 

parto). 

 

37. O Ministério da Saúde recomenda que a amamentação seja até os dois anos de idade e se 

possível, até mais que essa idade. Outra recomendação é que até os seis meses o bebê receba 

somente leite materno. Após os seis meses a amamentação pode ser complementada com outros 

alimentos saudáveis e de hábitos da família. O Ministério afirma ainda que amamentar além de 

nutrir a criança, também é um processo de interação da mãe com o filho, refletindo no estado 

nutricional da criança, nas defesas do organismo, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento 

cognitivo e emocional. Os conselhos para as mães amamentarem corretamente: 

A) São necessários alguns cuidados para a amamentação não machucar o peito. A melhor posição 

para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis. A amamentação deve ser 

prazerosa tanto para a mãe como para o bebê. O bebê deve estar virado para a mãe, bem junto de 

seu corpo, bem apoiado e com os braços livres. A cabeça do bebê deve ficar de frente para o peito e 

o nariz bem na frente do mamilo. Só coloque o bebê para sugar quando ele abrir bem a boca. 

Quando o bebê pega bem o peito, o queixo encosta na mama, os lábios ficam virados para fora, o 

nariz fica livre e aparece mais aréola (parte escura em volta do mamilo) na parte de cima da boca do 

que na de baixo. Cada bebê tem seu próprio ritmo de mamar, o que deve ser respeitado.  

B) São necessários alguns cuidados para a amamentação não machucar o peito. A melhor posição 

para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis. A amamentação deve ser 

prazerosa tanto para a mãe como para o bebê. O bebê deve estar virado para a mãe, bem junto de 

seu corpo, bem apoiado e com os braços presos. A cabeça do bebê deve ficar de frente para o peito 

e o nariz bem na frente do mamilo. Coloque o bebê para sugar a qualquer momento. Quando o bebê 

pega bem o peito, o queixo encosta na mama, os lábios ficam virados para fora, o nariz fica livre e 

aparece mais aréola (parte escura em volta do mamilo) na parte de cima da boca do que na de baixo. 

Cada bebê tem seu próprio ritmo de mamar, o que deve ser respeitado.  
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C) São necessários alguns cuidados para a amamentação não machucar o peito. A melhor posição 

para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis. A amamentação deve ser 

prazerosa tanto para a mãe como para o bebê. O bebê deve estar virado para a mãe, bem junto de 

seu corpo, bem apoiado e com os braços livres. A cabeça do bebê deve ficar de frente para o peito e 

o nariz bem na frente do mamilo. Só coloque o bebê para sugar quando ele abrir bem a boca. 

Quando o bebê pega bem o peito, o queixo encosta na mama, os lábios ficam virados para dentro, o 

nariz fica livre e aparece mais aréola (parte escura em volta do mamilo) na parte de cima da boca do 

que na de baixo. Existe um padrão único para mamar e que deve ser respeitado.  

D) Toda amamentação machuca o peito, por isso é necessário paciência neste ato. Caso as mamadas 

serem incomodativas, deverão ser suspensas sempre. 

 

38. O Ministério da Saúde disponibiliza a Caderneta do Adolescente, que traz orientações para os 

adolescentes acompanhar as transformações nesta fase da vida, cuidar melhor de si mesmos e 

conhecer seus direitos. Existe uma caderneta direcionada para menino e outra para menina. Cada 

uma delas traz as seguintes informações: 

Caderneta para Menino 

A partir de estímulos hormonais, podem 

ocorrer também mudanças no tom de voz. 

Inicia-se o aumento dos testículos e do 

pênis. Também há o aparecimento de pelos 

na região pubiana, nas axilas, no rosto e no 

restante do corpo. E não para por aí não! É 

comum o aumento da transpiração e odores 

(cheiros), principalmente nas axilas (o 

popular "CC") e nos pés (o"chulé").  

 Caderneta para Menina 

A partir de estímulos hormonais, inicia-se o 

surgimento do broto mamário (seios), que é 

seguido pelo nascimento de pelos na genitália 

(vulva) e nas axilas. 

O crescimento dos pelos é lento e só diminui 

por volta dos 18 anos, assim como a área ao 

redor dos mamilos. Há um aumento também 

do tamanho dos quadris, que ficam 

arredondados, enquanto a cintura fica mais 

fina. Também na adolescência ocorre a 

primeira menstruação, chamada de menarca, 

um momento marcante na vida da mulher e 

que não pode ser esquecido. Além disso, é 

comum o aumento da transpiração e odores 

(cheiros), principalmente nas axilas (o popular 

“CC”) e nos pés (“chulé”). 

As afirmações acima relatadas podem ser consideradas verdadeiras: 

A) Nenhuma das Cadernetas. 
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B) Apenas da Caderneta do Menino. 

C) Apenas da Caderneta da Menina. 

D) Ambas Cadernetas. 

 

39. No que refere-se a Atenção Integral à Saúde do Adulto, tem-se as seguintes asserções: 

Asserção 1: Atua na promoção dos cuidados primários de saúde dos adultos, com foco nos agravos 

à saúde. Promove a melhoria das condições de saúde desta população. Busca reduzir a morbidade e 

mortalidade dos adultos, enfrentando os fatores de risco e facilitando o acesso às ações e aos 

serviços de assistência integral à saúde.  

 

Para isso é necessário: 

 

Asserção 2: Compreender os aspectos clínicos desta população, agindo principalmente na atenção 

primária à saúde. Não é necessário considerar os aspectos epidemiológicos e a não adesão ao 

serviço de saúde. 

Quanto as asserções acima: 

A) As asserções 1 e 2 estão corretas e a asserção 2 complementa a asserção 1. 

B) As asserções 1 e 2 estão corretas e a asserção 2 não complementa a asserção 1. 

C) A asserção 1 está correta e a asserção 2 está incorreta. 

D) Ambas asserções estão incorretas. 

 

40. No que diz respeito ao Cartão Nacional de Saúde (CNS), é correto afirmar: 

A) É o documento de identificação geral de todo cidadão brasileiro. Traz informações de todos os 

documentos, sendo considerado um documento único. Facilita o trabalho dos profissionais da 

saúde, pois todos os dados constam nesse único documento. 

B) É o documento que identifica o usuário do SUS, tendo as informações dos usuários da rede 

pública de saúde, possibilitando ter um histórico de atendimento através das Bases de Dados dos 

sistemas constantes neste histórico. 

C) É o documento que permite a todo cidadão brasileiro ter acesso a todos os serviços públicos, 

sejam de saúde ou não. Nele constam todas as informações como cidadão, inclusive de acesso ou 

não a créditos de financiamento bancário. 

D) É o documento que identifica o usuário do SUS, tendo as informações dos usuários da rede 

pública e privada de saúde, possibilitando ter um histórico de atendimento através das Bases de 

Dados dos sistemas constantes neste histórico. 


