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QUESTÃO 01 

A Constituição Federal de 88, em seu artigo 
198, explicita que as ações e serviços de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada que 
constitui assim o Sistema Único de Saúde. Como 
diretrizes, podemos destacar: 

I – Descentralização, com direção única em 
cada esfera de governo. 

II – Atendimento integral, com prioridade para 
as atividades preventivas, sem prejuízo aos serviços 
assistenciais 

III – Participação do governo, com o foco de 
fortalecer as redes de atenção à saúde. 

Diante do exposto, assinale a alternativa 
correta. 

a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas o item II está correto 
c) Apenas os itens I e II estão corretos 
d) Apenas os itens I e III estão corretos 

QUESTÃO 02 

Os princípios e diretrizes que compõem o 
Sistema Único de Saúde têm como tarefa a promoção 
e proteção da saúde. 

Quando falamos do princípio da “equidade”, 
podemos afirmar que este: 

a) É o princípio que objetiva o atendimento 
de todos, sem distinções ou restrições, 
oferecendo toda a atenção necessária e 
sem qualquer custo. 

b) É o princípio que deve disponibilizar 
serviços que promovam a justiça social. 

c) É o princípio que prevê a organização e a 
participação da comunidade na gestão do 
SUS. 

d) É o princípio que define que o sistema de 
saúde se organize, tendo como uma única 
direção e com um único gestor em cada 
esfera de governo. 

QUESTÃO 03 

Conforme o art. 3ª da Portaria nº 2.436, de 21 
de setembro de 2017, podemos afirmar que as 
diretrizes do SUS são, exceto: 

a) Territorialização 

b) Resolutividade 
c) Gestão participativa 
d) Longitudinalidade do cuidado 

QUESTÃO 04 

Considerando a lógica das redes de atenção à 
saúde e os pontos desta que compõem os serviços 
básicos, no SUS, podemos afirmar que: 

a) Predominantemente as Equipes ESF são a 
porta de acesso dos usuários 

b) O pronto atendimento deverá ser a porta 
de entrada principal dos usuários 

c) Os serviços especializados são os que tem 
tratamento focado no atendimento 
domiciliar 

d) O hospital deve ser entendido como o 
atendimento básico à saúde 

QUESTÃO 05 

Assinale o que entende-se por “situação de 
risco”: 

a) Serviço de transporte urbano insuficiente 
b) Capacidade de atendimento insuficiente 
c) Burocratização no atendimento 
d) Todas as alternativas acima 

QUESTÃO 06 

O trabalho do serviço de Atenção Básica tem 
como principal foco: 

a) Ser resolutivo 
b) Ser base da assistência 
c) Coordenar o cuidado 
d) Todas as alternativas acima 

QUESTÃO 07 

As atribuições do ACS, de acordo com a PNAB 
– Política Nacional de Atenção Básica, é/são: 

I - Registrar, para fins de planejamento e 
acompanhamento das ações de saúde, os 
dados de nascimentos, óbitos, doenças e 
outros agravos à saúde, garantindo o sigilo 
ético 

II – Informar os usuários sobre as datas e 
horários de consultas e exames agendados 

III – Participar dos processos de regulação a 
partir da Atenção Básica para 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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acompanhamento das necessidades dos 
usuários. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas os itens I e III estão corretos 
c) Apenas os itens II e III estão corretos 
d) Todas os itens estão corretos 

QUESTÃO 08 

O que entende-se por “eCR”, de acordo com a 
PNAB? 

a) Equipes de Centrais de Regulação 
b) Equipes de Consultórios na Rua 
c) Equipes de Comissões Regionais 
d) Equipes de Conselhos Regionais 

QUESTÃO 09 

Quando fala-se de trabalho em “Equipes 
Multiprofissionais”, podemos destacar que há no 
desenvolvimento do trabalho: 

I – Ações compartilhadas que auxiliam na 
produção de problemas de saúde 

II – O uso de tecnologias e abordagens de 
cuidado individual e coletivo 

III – Qualificação do cuidado realizado pelas 
equipes 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas os itens I e II estão corretos 
c) Apenas os itens II e III estão corretos 
d) Todos os itens estão corretos 

QUESTÃO 10 

Cada Agente Comunitário de Saúde tem a 
tarefa de realizar ações previstas nas regulamentações 
vigentes e na PNAB, cuja população não ultrapasse o 
total de ______ . 

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna. 

a) 75 famílias 
b) 750 famílias 
c) 85 usuários 
d) 850 famílias 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que indica as condições 
de vida em que é aumentado o risco das pessoas 
adoecerem: 

a) Baixa renda, desemprego e falta de água 
potável 

b) Alimentação saudável, medicação com 
indicação médica e continuidade do 
tratamento 

c) Prática de atividade física constante, água 
tratada e saneamento básico 

d) Água tratada, acesso a luz elétrica, 
transporte, entre outros. 

QUESTÃO 12 

As Equipes ESF são uma estratégia prioritária 
de atenção à saúde e visam a reorganização da Atenção 
Básica no Brasil. 

“A Equipe da Estratégia da Saúde da Família é 
composta por, no mínimo.... ” 

Assinale a alternativa correta que completa a 
frase: 

a) Médico, Enfermeiro, Auxiliar e/ou Técnico 
de Enfermagem a Agente Comunitário de 
Saúde 

b) Médico, Enfermeiro, Dentista, Auxiliar 
e/ou Técnico de Enfermagem e Agente 
Comunitário de Saúde 

c) Médico, Enfermeiro, Técnico em Saúde 
Bucal e Agente Comunitário de Saúde 

d) Enfermeiro, Auxiliar e/ou Técnico de 
Enfermagem e Agente Comunitário de 
Saúde 

QUESTÃO 13 

A Atenção Básica tem um grande papel nas 
ações e serviços de saúde. É composta por um conjunto 
de atividades que visam a garantia da qualidade na 
assistência em saúde. 

Dentre as ações da Atenção Básica que têm o 
objetivo mencionado, podemos afirmar que: 

a) A Atenção Básica garante o atendimento 
individual e o coletivo, envolvendo as 
ações de caráter apenas curativo 

b) A Atenção Básica garante a promoção, 
prevenção e recuperação da saúde 
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c) São ações da Atenção Básica o cuidado 
integrado e a gestão qualificado 

d) São ações de Atenção Básica a reabilitação 
e a redução de danos e cuidados paliativos 

QUESTÃO 14 

Para realizar um bom trabalho o ACS deverá, 
exceto: 

a) Observar as pessoas, as coisas e os 
ambientes 

b) Ser ativo e ter iniciativa 
c) Ser assistencialista 
d) Conhecer o território 

QUESTÃO 15 

Durante as atividades diárias dos ACS, 
podemos destacar a identificação das situações de 
risco em uma pessoa ou em um grupo. 

São situações de risco, exceto: 

a) Pessoas que precisam de cuidadores, mas 
não possuem alguém que exerça essa 
função 

b) Acamados 
c) Gestantes que fumam 
d) Bebês que nascem com peso adequado 

QUESTÃO 16 

O cadastro de famílias tem como objetivo: 

a) Identificar as pessoas em condição de 
vulnerabilidade 

b) Conhecer o número de pessoas da 
comunidade e seus aspectos 

c) Conhecer apenas o número de usuários 
com diabetes e hipertensão 

d) Identificar os adultos em situação de risco 

QUESTÃO 17 

No processo de cadastramento e coleta de 
dados, devemos fazer uma sintetização dos dados 
onde os dados socioeconômicos devem ser 
compreendidos como: 

a) Sexo, faixa etária e número de pessoas 
b) Pessoas diabéticas, acamadas e pessoas 

com deficiência 
c) Saneamento básico 
d) Número de cômodos e renda familiar 

QUESTÃO 18 

Durante a visita do ACS diversas ações devem 
ser realizadas. Analise quais características fazem parte 
da visita domiciliar do profissional: 

I – Conhecer as condições de moradia 

II – Ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos 
prejudiciais à saúde 

III – Responder as perguntas sobre diversos 
temas da saúde, mesmo sem o devido conhecimento 
específico 

Assinale a alternativa que corresponde às 
ações específicas da Visita Domiciliar feita pelo ACS: 

a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas o item II está correto 
c) Apenas os itens I e II estão corretos 
d) Apenas os itens I e III estão corretos 

QUESTÃO 19 

Para o bom funcionamento das Equipes de 
Saúde e para a eficiente execução do trabalho dos ACS, 
todos tem que desenvolver suas habilidades. 

De acordo com manual o “O Trabalho dos 
Agentes Comunitários de Saúde”, entende-se 
habilidades por (exceto): 

a) Usar linguagem técnica e incompreensível 
b) Acolher o saber e o sentir de todos 
c) Ter boa capacidade de comunicação 
d) Ser gentil 

QUESTÃO 20 

Para organizarmos o planejamento das ações 
da ESF e do ACS, devemos seguir algumas etapas. Estas 
etapas, são: 

a) Diagnóstico / Plano de Ação / 
Financiamento / Execução 

b) Diagnóstico / Plano de Ação / Execução / 
Acompanhamento e Avaliação 

c) Diagnóstico / Monitoramento / Criação 
d) Diagnóstico / Monitoramento / 

Financiamento 
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QUESTÃO 21 

Um cone reto com raio da base medindo 10 cm 
e altura de 12 cm será seccionado por um plano 
paralelo à base, de forma que os sólidos resultantes da 
secção tenham o mesmo volume. A altura do cone 
resultante da seção deve, em cm, ser: 

a) 6 
b) 8 

c) 6√2 

d) 6√2
3

 

 

 

QUESTÃO 22 

A diferença de idade entre pai e filho é 25 anos. 
Hoje, tendo o filho 10 anos, a idade do pai é 35 anos, 
portanto 3,5 vezes a idade do filho. Se ambos viverem 
muitos anos, chegará um dia em que a idade do pai 
será apenas 1,5 vezes a idade do filho. Isso acontecerá 
daqui a: 

a) 15 anos 
b) 30 anos 
c) 25 anos 
d) 40 anos 

 

 

QUESTÃO 23 

Sendo D o Maior Divisor Comum entre os 
números 525 e 1120, e M o Mínimo Múltiplo Comum 
entre eles, determine o valor de M- 250.D: 

a) 8050 
b) 8750 
c) 16000 
d) 16835 

 

 

QUESTÃO 24 

Se f define uma função bijetora qual, das 
afirmações a seguir, é sempre verdadeira? 

a) (f –1) –1 = f 
b) f é par 
c) f é constante 
d) f é decrescente 

 

 

QUESTÃO 25 

A expressão f(t) = 2 – 2 cos (π/6) t , 0 ≤ t ≤ 12, 
representa a variação da profundidade do trabalho de 
uma ferramenta de corte em relação ao tempo de 
operação. Em que instante essa profundidade é 
máxima? 

a) T = 9 
b) T = 8 
c) T = 6 
d) T = 2 

  

MATEMÁTICA 
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QUESTÃO 26 

Nas frases a seguir, o uso correto quanto à 
colocação dos pronomes átonos correspondente à 
sequência:  Ênclise – mesóclise – próclise é: 

a) Ninguém te convidou para a festa? 
A prova realizar-se-á neste sábado. 
Diga-lhe que estou aqui. 

b) Far-lhe-ei a proposta. 
Amem-se uns aos outros. 
O homem o qual me referi foi preso. 

c) Isso me deixa muito triste. 
Gostaria de convidar-te para jantar. 
Neste país talvez se combata a fome. 

d) Sigam-me. 
Os alunos esforçar-se-ão. 
Ela desmaiou logo que lhe contaram o 
acontecido. 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa que ocorre o uso 
incorreto da crase: 

a) Diga à dona Lourdes que irei logo. 
b) Procuramos você de ponta à ponta. 
c) Chegamos à terra dos índios. 
d) Fomos à casa de Euclides ontem. 

QUESTÃO 28 

Poema de Cruz e Souza (1861-1898): 

“Vozes veladas, veludosas vozes. 

Volúpias de violões, vozes veladas. 

Vagam nos velhos vórtices velozes. 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas”. 

A figura de linguagem utilizada no poema é: 

a) Comparação 
b) Metonímia 
c) Aliteração 
d) Apóstrofe 

QUESTÃO 29 

Na tirinha de Jim Davis, os verbos precisar e 
dever estão conjugados consecutivamente em que 
tempo e modo verbais? 

a) Presente do indicativo e futuro do 
pretérito do indicativo. 

b) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do 
subjuntivo. 

c) Presente do subjuntivo e presente do 
indicativo. 

d) Pretérito imperfeito do indicativo e futuro 
do subjuntivo. 

QUESTÃO 30 

Indique a alternativa que corresponde à 
palavras com 5 fonemas: 

a) Molhada 
b) Guerra 
c) Ficha 
d) Fixo 

PORTUGUÊS 


