
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas 

seqüencialmente e distribuídas sem falhas ou repetição: 

MATÉRIA QUESTÕES 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 1 a 20 

LÍNGUA PORTUGUESA 21 a 30 

CONHECIMENTOS GERAIS 31 a 35 

INFORMÁTICA 36 a 40 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova 
objetiva.

1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o 
correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso 
não esteja correto solicite a substituição para o fiscal de sala, 
o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se esse caderno está completo e se a numeração 
das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a 
sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço 
próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha 
de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, 
rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 
destinados às respostas. 

7. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade, 
mas controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar 
definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS devidamente assinada e leve consigo 
somente o CADERNO DE QUESTÕES. 

10. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que 

se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas 

e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de 

qualquer espécie, ou se ausentar da sala levando consigo 
a FOLHA DE RESPOSTAS. 

11. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 
imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 
envolvidos. 

12. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 

juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista 

de presença, a ata e as folhas de respostas da sala. Os 
candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do 

envelope. 

 

NOME:                          
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 1  

 

Qual é a doutrina do SUS, que todo cidadão é igual 
perante o Sistema Único de Saúde e será atendido 
conforme as suas necessidades? 
(A) Universalidade. 
(B) Equidade. 
(C) Integralidade. 
(D) Resolutividade. 
(E) Descentralização. 
 

Questão 2  
 
É uma técnica em que se recorre à comunidade 
para obter, ao vivo, conhecimentos, informações e 
dados: 
(A) Mensagem. 
(B) Entrevista. 
(C) Palestras. 
(D) Questionário. 
(E) Jornal. 
 
 

Questão 3  
 
O conjunto de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrangem a promoção e proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, 
é a : 

 
(A) Auto medicação.  
(B) Vacinação. 
(C) Hospitalização. 
(D) Tratamento Médico. 
(E) Atenção básica. 
 

Questão 4  
 
Desenvolver ações que busquem a integração entre 
a equipe de saúde e a população adstrita à Unidade 
Básica de Saúde, considerando as características e 
as finalidades do trabalho de acompanhamento de 
indivíduos e grupos sociais e coletividade, são 
atribuições especificas do: 
(A) Enfermeiro. 
(B) Medico. 
(C) Técnico de Enfermagem. 
(D) Agente Comunitário de Saúde. 
(E) Auxiliar de Enfermagem. 
 

Questão 5  
 
São funções do Agente Comunitário de Saúde, 
EXCETO: 

 
(A) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelo atendente de enfermagem. 
(B) Estar em contato permanente com as famílias 

desenvolvendo ações educativas. 
(C) Orientar famílias quanto a utilização dos serviços de 

saúde disponíveis. 
(D) Trabalhar com adstrição de famílias em base 

geográfica definida. 
(E) Acompanhar por meio de visitas, todas as famílias e 

indivíduos sob a sua responsabilidade. 
 

Questão 6  
 
Fica criada a profissão de Agente Comunitário de 
Saúde, no artigo 1º nos termos da Lei: 

 
(A) Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002. 
(B) Lei nº 3189, de 4 de outubro de 1999. 
(C) Lei nº 648, de 28 de março de 2006. 
(D) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
(E) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

 
Questão 7  

 
É na família que se dá a definição dos papéis 
distintos, mas mutuamente vinculados, do pai, da 
mãe e dos filhos. Alguns termos comuns são 
utilizados no estudo das famílias, EX: O casamento 
de uma pessoa de qualquer sexo com mais de um 
cônjuge, simultaneamente, é conhecido como: 

 
(A) Família composta. 
(B) Família extensa. 
(C) Poliandria. 
(D) Poligamia. 
(E) Poligini. 
 
 

Questão 8  
 
Uma visita domiciliar, para ser bem feita, é preciso: 

 
(A) Para conquistar a confiança e o respeito das 

pessoas, não se deve manter sigilo das 
informações repassadas pela família. 

(B) É recomendável escolher sempre o horário da 
manhã para realizar as visitas. 

(C) É importante saber o apelido de alguém da família 
que você vai visitar, é demonstração de interesse e 
respeito. 

(D) Ter claro o motivo da visita É importante informar as 
pessoas o motivo da visita, sua utilidade e 
importância. 

(E) Não é necessário informar a família sobre as 
perguntas que serão realizadas e pra que elas vão 
servir. 

 
Questão 9  
 
Ao realizar o preenchimento e cadastramento na 
ficha (A), o ACS é orientado a utilizar: 
 
(A) Caneta Azul. 
(B) Canela preta. 
(C) Caneta vermelha. 
(D) O Computador. 
(E) Lápis. 
 

Questão 10  
 
Quais das siglas abaixo correspondem à ordem 
dessas doenças: Hanseníase, Hipertensão Arterial, 
Diabetes: 
 
(A) HA, HAN, DIA. 
(B) HAN, DIA, HA. 
(C) HAN, HA, DIA. 
(D) DIA, HAN, HA. 
(E) DIA, HÁ, HAN. 
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Questão 11  
 
O sistema de informação de atenção básica é um 
sistema especial para gerenciamento das 
informações de saúde obtidas nas visitas às 
comunidades. Informe a sigla correspondente a 
este Sistema: 
 
(A) SIPCS. 
(B) SINASC. 
(C) SISVAN. 
(D) SIAB. 
(E) SIM. 
 

Questão 12  
 
Espaço geográfico delimitado onde residem cerca 
de 400 a 750 pessoas e que corresponde à área de 
atuação de um agente comunitário de saúde: 
 
(A) Região. 
(B) Região nodal. 
(C) Área. 
(D) Território. 
(E) Micro-área. 
 

Questão 13  
 
O sistema de abastecimento de água é composto de 
várias unidades, é fonte superficial ou subterrânea 
de água, de onde se retira a água (rio, lago) é 
conhecido como: 
 
(A) Poço. 
(B) Manancial. 
(C) Cisterna. 
(D) Barragens. 
(E) Poço artesiano. 
 

Questão 14  
 
A classificação ambiental das infecções 
relacionadas com a água, isto é, quando o agente  
se encontra na água é: 
 
(A) Transmissão relacionada com a higiene. 
(B) Transmissão baseada na água. 
(C) Transmissão hídrica. 
(D) Transmissão por inseto vetor que procria na água. 
(E) Transmissão indireta. 
 

Questão 15  
 
A malária é causada pelo protozoário P.falciparum 
caracteriza-se inicialmente por sintomas 
inespecíficos, como dores de cabeça, fadiga, febre 
e náuseas, a  transmissão se dá pela picada do 
mosquito: 
 
(A) Anopheles. 
(B) Aedes aegypti. 
(C) Barbeiro. 
(D) Palha. 
(E) Birigui. 
 
 
 
 
 

Questão 16  
As doenças transmissíveis são capazes de “passar” 
de um homem para o outro ou de um animal para o 
homem. Portanto, são doenças que as pessoas 
“pegam” de outras pessoas ou por causa de 
animais, EXCETO: 
 
(A) Sarampo. 
(B) Tuberculose. 
(C) Esquistossomose. 
(D) Câncer. 
(E) Sífilis. 
 

Questão 17  
 
A transmissão de agente infeccioso que ocorre 
diretamente dos pais para seus descendentes 
(filhos) através da placenta, esperma, óvulo, 
sangue, leite, (sífilis e a AIDS), é denominada: 
 
(A) Transmissão Horizontal. 
(B) Transmissão Vertical. 
(C) Transmissão com presença de vetores. 
(D) Transmissão indireta. 
(E) Transmissão puerperal. 
 

Questão 18  
 
Os sintomas de tosse (em geral que persiste por 
mais de 15 dias), febre (mais freqüente ao 
entardecer), suores noturnos, falta de apetite, 
emagrecimento e cansaço fácil, é  um caso suspeito 
de: 
 
(A) Hanseníase. 
(B) Peneumonia. 
(C) Asma. 
(D) Tuberculose. 
(E) Enfisema pulmonar. 

 
 

Questão 19  
 

Os métodos de barreira são aqueles que não 
permitem a entrada de espermatozóides no canal 
cervical. São eles, EXCETO: 
 
(A) Condon Masculino. 
(B) Condon Feminino. 
(C) Espermaticida ou espermicida. 
(D) Diafragma. 
(E) DIU. 
 

Questão 20  
 
O Sr. Luiz é um paciente de 60 anos da UBS. De um 
ano para cá começou a emagrecer, sentir muita 
fraqueza, e relatou sentir sede constante, fome 
excessiva, dores nas pernas, a visão começou a 
ficar ruim, tem um aumento significativa da urina, e 
esta urina tem cheiro adocicado. Estes são 
exemplos de  sinais e sintomas da: 
 
(A) Hipertensão Arterial. 
(B) Diabetes. 
(C) AIDS. 
(D) Hepatite A. 
(E) Tuberculose. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Questão 21  
 

Leia os seguintes enunciados: 
 
I. Paulo recebeu vários comprimentos pela sua 

promoção. 
 
II. Depois de muita luta, João conseguiu acender 

na carreira. 
 
III. A jovem trás consigo muitos segredos. 
 
IV. Diante da revolta do público, a sessão foi 

suspensa. 
 
A grafia das palavras das frases acima está correta 
em: 
 
(A) Apenas na I e II. 
(B) I, II e III. 
(C) Apenas na I e IV. 
(D) II, III e IV. 
(E) Apenas na IV. 
 
 

Questão 22  
 
Assinale a alternativa incorreta quanto à grafia das 
palavras: 
(A) Você escolheu um mau momento para falar sobre 

esse assunto. 
(B) Espero que vocês viajem bem.  
(C) Todas as pessoas tem o direito de serem felizes. 
(D) O juiz absolveu o réu.  
(E) A pesquisa apresentou resultados satisfatórios. 
 
 

Questão 23  
 
Assinale a alternativa em que a palavra “porque” foi 
utilizada corretamente: 
(A) Porque o réu foi absolvido se ele era culpado? 
(B) Ainda vamos descobrir o porquê de tanta polêmica. 
(C) Os alunos não compareceram à aula por que? 
(D) A chuva foi o motivo por quê não fui à festa. 
(E) Por quê tantas pessoas passam fome, se há tanta 

comida no mundo?  
 

Questão 24  
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas das frases abaixo: 
 
I- Não costumo ..... as leis. 
II- Os direitos de cidadania do rapaz foram ..... pelo 
governo. 
III- O...... dos senadores é de oito anos.  
IV- César não teve ........ de justiça. 
 
(A) infringir – cassados – mandato – senso. 
(B) infligir – cassados – mandato – senso. 
(C) infligir – caçados – mandato – senso. 
(D) infringir – caçados –mandado – senso. 
(E) infligir – cassados – mandato – senso. 
 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 25 e 26 
 
Medo da senhora 
A escrava pegou a filhinha nascida 
Nas costas 
E se lançou no Paraíba 
Para que a criança não fosse judiada 
(Oswald de Andrade) 
 

Questão 25  
 
No texto, o sufixo “-inha”, presente na palavra 
“filhinha”, expressa valor afetivo. Assinale a 
alternativa em que o sufixo das palavras apresenta 
um valor depreciativo. 
 
(A) Paizinho, posso ir à festa com minhas amigas? 
(B) Ela era a coisinha mais linda que eu já vi. 
(C) Benzinho, não se esqueça de buscar as crianças na 

escola. 
(D) D) João era um empregadinho da fazenda de meu 

avô. 
(E) Joana e suas amiguinhas eram muito unidas. 
 
 

Questão 26  
 
Na frase: “Para que a criança não fosse judiada”, o 
conectivo destacado exprime idéia de: 
(A) Oposição. 
(B) Finalidade. 
(C) Concessão. 
(D) Condição. 
(E) Explicação. 
 
 
TEXTO PARA A QUESTÃO 27. 
 
Poemas da amiga VIII  
Gosto de estar a teu lado,  
Sem brilho.  
Tua presença é uma carne de peixe,  
De resistência mansa e de um branco  
Escoando azuis profundos.  
 
Eu tenho liberdade em ti.  
Anoiteço feito um bairro,  
Sem brilho algum.  
 
Estamos no interior duma asa  
Que fechou. 
 
(Mário de Andrade) 
 

Questão 27  
 
O verbo “anoitecer” aparece conjugado no poema 
porque: 
 
(A) refere-se ao final do dia. 
(B) é uma forma que contraria a norma culta. 
(C) o poeta quis criar uma nova forma de utilização do 

verbo. 
(D) quer enfatizar o período da noite que está iniciando. 
(E) está usado em sentido figurado. 
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TEXTO PARA A QUESTÃO 28.  
 
[...] 
Reza 
Chama pelo teu guia 
Ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia 
Cai aos pés do Senhor do Bonfim 
Dobra 
Teus joelhos cem vezes 
Faz as pazes com os deuses 
Carrega contigo uma figa de puro marfim 
[...] 
(Gilberto Gil) 
 

Questão 28  
 
Os verbos destacados no texto acima exprimem: 
(A) ordem, desejo, ou pedido. 
(B) certeza. 
(C) dúvida ou hipótese. 
(D) ação ocorrida no presente. 
(E) ação duradoura. 
 

Questão 29  
 
Assinale a alternativa em que ocorre verbo 
impessoal: 
(A) Elas são crianças bem-educadas. 
(B) Existem pessoas que não possuem princípios 

éticos ou morais. 
(C) Precisa-se de funcionário com experiência. 
(D) Vocês se haverão comigo. 
(E) Faz muitos anos que não vejo tua prima. 
 
 
TEXTO PARA A QUESTÃO 30. 
[...] 
Cometi todos os crimes, 
Vivi dentro de todos os crimes 
(Eu próprio fui, não um nem o outro no vício, 
Mas o próprio vício-pessoa praticado entre eles, 
E dessas são as horas mais arco-de-triunfo da 
minha vida). 
[...] 
(Álvaro de Campos) 
 

Questão 30  
 
De acordo com o texto, as palavras “vício-pessoa” e 
“arco-de-triunfo” funcionam, respectivamente, 
como: 
 
(A) adjetivo e substantivo. 
(B) adjetivo e advérbio. 
(C) substantivo e advérbio. 
(D) adjetivo e adjetivo. 
(E) substantivo e adjetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 31  
 
Segundo o sistema eleitoral brasileiro é correto 
afirmar: 
 
I. Todos os brasileiros maiores de 18 anos são 

obrigados a votar. 
II. O voto é facultativo aos analfabetos. 
III. Os aposentados e os maiores de 70 anos 

também são obrigados a votar. 
IV. Os jovens com idade entre 16 e 17 anos têm 

direito ao voto, embora seja facultativo. 
 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Todas estão corretas. 
 

Questão 32  
 
Fazem parte do grupo dos quatro países 
emergentes no mundo: 
 
(A) Brasil, Rússia, Índia e China. 
(B) Rússia, Índia, China e Coréia do Norte. 
(C) Brasil, China, Indonésia e Venezuela. 
(D) Índia, Rússia, China e Paquistão. 
(E) China, Brasil, Equador e Estados Unidos. 
 

Questão 33  
 
Por matriz energética entende-se: 
 
(A) as energias eólicas. 
(B) os recursos minerais. 
(C) as reservas de petróleo e gás natural. 
(D) as hidrelétricas e termoelétricas. 
(E) o conjunto de fontes de energia disponível em um 

país ou região. 
 

Questão 34  
 
O PIB ou Produto Interno Bruto, dos indicadores 
mais utilizados na macroeconomia, representa: 
 
(A) a soma, em valores monetário, de todos os bens e 

serviços finais produzidos numa determinada região 
(países, estados, cidades), durante um determinado 
período (mês, trimestre, ano, etc). 

(B) a soma das exportações de um país durante uma 
década. 

(C) o total das importações realizadas pelos estados 
brasileiros a cada ano. 

(D) a soma dos depósitos bancários da caderneta de 
poupança. 

(E) o cômputo geral da renda dos servidores públicos 
aposentados. 
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Questão 35  
 
O neoliberalismo pode ser definido como o 
conjunto de idéias políticas e econômicas que, 
dentre outros princípios, defende: 
 
I. Estado mínimo. 
II. Abertura econômica. 
III. Privatização. 
IV. Não intervencionismo estatal. 
 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Todas estão corretas. 
 

INFORMÁTICA 
 

Questão 36  
 
 
Quanto ao MS WORD, todas as alternativas 
correspondem a opções disponíveis para alterar o 
“Estilo da Fonte”, exceto: 
 
(A) Normal. 
(B) Trabalhado. 
(C) Negrito. 
(D) Itálico. 
(E) Negrito Itálico. 
 

Questão 37  
 
As seguintes “combinações de teclas”: 
Ctrl + C 
Ctrl + V 
Alt + F4   
 
São comumente conhecidas como: 
 
(A) Teclas de Atalho. 
(B) Teclas Mesclada. 
(C) Teclas Técnica. 
(D) Teclas WEB. 
(E) Teclas Experience. 
 

Questão 38  
 
Assinale a alternativa que apresenta uma tecla 
INEXISTENTE em um teclado de computador padrão 
utilizado no Brasil: 
 
(A) ALT. 
(B) ENTER. 
(C) F5. 
(D) SHIFT. 
(E) DRAFT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 39  
 
No Microsoft Windows XP, em sua instalação 
padrão, com o Menu “Iniciar” Clássico, ao clicar no 
Menu Iniciar e em seguida clicar em Documentos, é 
permitido o acesso ao(s): 
 
(A) Documentos armazenados na pasta “Meus 

Documentos”. 
(B) Documentos específicos do Microsoft Word. 
(C) Documentos Recentes acessados no Computador. 
(D) Histórico de Sites acessados na WEB. 
(E) Documentos enviados para a Lixeira. 
 
 
 

Questão 40  
 
O Internet Explorer, dentre suas classificações, 
também é conhecido como sendo um: 
 
(A) Sistema Operacional. 
(B) Sistema Operativo. 
(C) E-Mail. 
(D) Web Browser. 
(E) Microsoft Outlook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


