
Agente Comunitário de Saúde - ACS

PROCESSO SELETIVO
Nº 001/2016

Organizadora:

Prefeitura Municipal de Boa
Vista/RR

0
7

4
1

0
0

1
5

9
5

9
3

0

Tarde



PROCESSO SELETIVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA/RR 

Emprego: Agente Comunitário de Saúde – ACS (01-T) 
Prova aplicada em 23/10/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 24/10/2016. 

- 2 - 

EEMMPPRREEGGOO::  AAGGEENNTTEE  CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  ––  AACCSS  

 
Solidariedade feminina 

 

Se você só tem filhos homens, não tem mãe nem irmãs, reza para morrer antes de sua esposa. Se acontecer o 
contrário, meu amigo, é provável que seus últimos dias sejam passados com estranhos. 

Vá aos hospitais. A probabilidade de ver um acompanhante do sexo masculino é mínima; ao lado de um doente 
internado, haverá sempre uma mulher, seja filha, esposa, irmã, mãe, nora ou amiga. 

Sem pretender ofendê-lo, leitor sensível, capaz de cair em pranto convulsivo só de pensar no dia em que seus pais 
partirem, lamento prever que, ao ficar gravemente enfermos, eles pouco poderão contar com você. 

Não me interprete mal, não digo que vá abandoná-los num leito qualquer, à espera da morte. Você irá visitá-los 
quase todos os dias, na hora do almoço. Perguntará se estão bem, se precisam de alguma coisa, se as dores 
melhoraram, tomará providências práticas, mas infelizmente precisará voltar para o escritório. 

Em dias mais corridos, você deixará para ir no fim do expediente. Pedirá desculpas pelos três dias de ausência 
motivada pelo excesso de trabalho, repetirá as mesmas perguntas, reclamará do tempo perdido no trânsito, sentará no 
sofá durante quinze minutos, dirá que está exausto, morto de fome e que as crianças o esperam para o jantar. 

Pode ser que você não se identifique com o personagem que acabo de descrever. Talvez você seja do tipo 
ultrassensível, que gosta tanto do papai, que se mortifica ao vê-lo naquele estado, e que, na hora de visitá-lo, não 
encontra forças. Aquele que não vai à casa da mamãe velhinha que perdeu o juízo, para não ter o coração despedaçado 
cada vez que ela o confunde com o verdureiro. 

Talvez, ainda, você seja do tipo durão, acostumado a agarrar o boi pelos chifres. Nas visitas-relâmpago, você fará o 
possível para animá-lo.  

Irá embora irritado, decepcionado com a passividade do progenitor, convencido de que ele se acha naquela 
situação porque é – e sempre foi – antes de tudo um fraco. 

Existe uma característica comum a esses cavalheiros, sejam sensíveis, ultrassensíveis ou durões: são cidadãos 
responsáveis, tão dedicados ao trabalho que não lhes sobra tempo para nada. Se não passam uma noite sequer com a 
mãe hospitalizada é porque precisam correr atrás do ganha-pão. 

Por incrível que pareça, os circunstantes aceitam e repetem essa justificativa, como se as mulheres não passassem 
de um bando de desocupadas, à disposição dos doentes. 

Mesmo quando ela é arrimo de família, casada com um daqueles cidadãos que esganaria o inventor do trabalho, 
fosse-lhe dada a oportunidade de encontrá-lo, é ela que passará a noite ao lado do sogro acamado. A explicação? Os 
homens são desajeitados para essas coisas. 

Em mais de quarenta anos de medicina, assisti a tantas demonstrações de empatia e solidariedade feminina com as 
pessoas doentes, que aprendi a considerar as mulheres seres mais evoluídos do que nós. São capazes de esquecer da 
própria vida, para lutar pela saúde de um ente querido. Nem falo no caso de um filho, já que o amor materno é instinto 
visceral, mas de gente mais distante: tios, primas e amigas que, se dependessem de nossa companhia, estariam 
solitárias. 

Apesar de me render à grandeza da alma feminina, reconheço a parcela de culpa que cabe às mulheres, na gênese 
do egocentrismo masculino nessas situações. 

No afã de proteger o filhinho, as mães procuram mantê-lo distante de tudo que lhe possa trazer tristeza. Tão 
naturais e inevitáveis como o dia e a noite, a doença e a morte são entendidas por elas como experiências extremas das 
quais o pimpolho deve ser poupado. 

Estranhamente, a filha não é educada da mesma maneira. Essa exposição precoce às vicissitudes de nossa 
existência interage com o espírito feminino, deixando marcas que se refletirão na forma peculiar como as mulheres 
lidam com o sofrimento humano. 

(Por Drauzio Varella – Publicado em 24/02/2014. Disponível em: http://drauziovarella.com.br/mulher-2/solidariedade-feminina/.  
Acesso em: 15/08/2016.) 

 
01 
De acordo com as informações do texto, considera-se um ponto de vista do autor: 

A) “Vá aos hospitais.” (2º§) 
B) “Estranhamente, a filha não é educada da mesma maneira.” (15º§) 
C) “... que aprendi a considerar as mulheres seres mais evoluídos do que nós.” (12º§) 
D) “Tão naturais e inevitáveis como o dia e a noite, a doença e a morte são entendidas por elas como experiências 

extremas das quais o pimpolho deve ser poupado.” (14º§) 
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02 
O texto tem como título “solidariedade feminina” devido 
A) à proteção excessiva das mães com os seus filhos. 
B) ao amor materno ser considerado egocêntrico e visceral. 
C) às demonstrações de empatia e solidariedade feminina com as pessoas doentes. 
D) às mulheres não passarem de um bando de desocupadas à disposição dos doentes. 
 

03 
Assinale a afirmativa transcrita do texto que exprime circunstância de dúvida. 
A) “Você irá visitá-los quase todos os dias, na hora do almoço.” (4º§) 
B) “Em dias mais corridos, você deixará para ir no fim do expediente.” (5º§) 
C) “No afã de proteger o filhinho, as mães procuram mantê-lo distante de tudo que lhe possa trazer tristeza.” (14º§) 
D) “Talvez você seja do tipo ultrassensível, que gosta tanto do papai, que se mortifica ao vê-lo naquele estado, e que, na 

hora de visitá-lo, não encontra forças.” (6º§) 
 

04 
De acordo com as informações textuais, podemos concluir que 
A) o acompanhante favorece a saúde global do paciente. 
B) a probabilidade de ver um acompanhante do sexo masculino é mínima ao lado de um doente internado. 
C) é importante limitar o acesso de crianças ou de pessoas que não tenham condições emocionais de frequentar 

hospitais. 
D) geralmente os homens tomam atitudes práticas, sendo capazes de esquecer a própria vida para cuidar dos pais 

enfermos. 
 

05 
No trecho “Apesar de me render à grandeza da alma feminina, reconheço a parcela de culpa que cabe às mulheres, 
na gênese do egocentrismo masculino nessas situações.” (13º§), a expressão destacada pode ser substituída, sem 
alteração de sentido, por 
A) então.   B) a fim de.   C) além de.   D) em que momento. 
 

06 
No trecho “Os homens são desajeitados para essas coisas.” (11º§), o termo “desajeitados” significa 
A) frágeis.   B) divertidos.   C) desastrados.   D) rudimentares. 
 

07 
Assinale a alternativa que apresenta a relação INCORRETA acerca das classes de palavras. 
A) “Nas visitas-relâmpago, você fará o possível para animá-lo.” (7º§) – pronome.  
B) “São capazes de esquecer da própria vida, para lutar pela saúde de um ente querido.” (12º§) – adjetivo.  
C) “Se você só tem filhos homens, não tem mãe nem irmãs, reza para morrer antes de sua esposa.” (1º§) – substantivo. 
D) “Aquele que não vai à casa da mamãe velhinha que perdeu o juízo, para não ter o coração despedaçado cada vez que 

ela o confunde com o verdureiro.” (6º§) – conjunção. 
 

08 
Assinale a afirmativa transcrita do texto que apresenta tempo verbal DIFERENTE dos demais. 
A) “Você irá visitá-los quase todos os dias, na hora do almoço.” (4º§) 
B) “Em dias mais corridos, você deixará para ir no fim do expediente.” (5º§) 
C) “... casada com um daqueles cidadãos que esganaria o inventor do trabalho,...” (11º§) 
D) “Pedirá desculpas pelos três dias de ausência motivada pelo excesso de trabalho,...” (5º§) 
 

09 
Em “Irá embora irritado, decepcionado com a passividade do progenitor, convencido de que ele se acha naquela 
situação porque é – e sempre foi – antes de tudo um fraco.” (8º§), o duplo travessão tem como finalidade 
A) ressaltar gíria.       C) destacar uma opinião, um ponto de vista. 
B) indicar a fala do personagem.     D) assinalar a mudança de interlocutor no diálogo. 
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10 
O termo “família”, transcrito do texto, é acentuado pelo mesmo motivo que a seguinte palavra: 
A) Você.   B) Trânsito.   C) Provável.   D) Existência.  

 
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

11 
Sejam 2 e –3 as raízes da equação x2 + bx + c = 0. Assim a soma b + c é igual a: 
A) –5.    B) –1.    C) 1.    D) 2. 

 
12 
Três quartos das casas de um bairro têm garagem e dois quintos destas garagens têm portão automático. A 
porcentagem de casas desse bairro que possuem garagem com portão automático é de: 
A) 20%.    B) 25%.    C) 30%.    D) 35%. 

 
13 
Uma fotografia retangular de 10 cm por 15 cm foi ampliada e seu perímetro aumentou 150 cm. O aumento na área da 
fotografia foi de: 
A) 2.250 cm2.   B) 2.270 cm2.   C) 2.350 cm2.   D) 2.380 cm2. 

 
14 
Numa bandeja encontram-se vários salgados dos quais 12 possuem queijo na sua composição. Retirando-se um 
salgado qualquer dessa bandeja a probabilidade de que ele não contenha queijo é de 40%. Quantos salgados há 
nessa bandeja? 
A) 16.    B) 18.    C) 20.    D) 22. 

 
15 
Três faxineiras limpam as salas de uma escola em 45 minutos. Se mais duas faxineiras forem contratadas para 
auxiliarem no serviço, o tempo gasto para realizá-lo cairá para: 
A) 21 minutos.   B) 27 minutos.   C) 32 minutos.   D) 35 minutos. 

 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

16 
De acordo com a Lei nº 8.080/90, nas situações em que o SUS não conseguir garantir a cobertura assistencial dos 
serviços de saúde à população de determinada região, poderá recorrer aos serviços de saúde prestados pela iniciativa 
privada. Em consonância com esta Lei, os serviços serão prestados mediante: 
A) A expedição de ordem judicial.  
B) A divulgação de editais de licitação. 
C) O estabelecimento de contratos e convênios. 
D) A contratação direta dos serviços pelo SUS como determinar o gestor local. 

 
17 
Afirma-se corretamente que a responsabilidade pelo financiamento das ações e serviços ofertados pelo SUS é apenas 
A) da União.                C) dos Estados e pelos Municípios.                                                                  
B) da União e pelos Estados.     D) da União, dos Estados e dos Municípios. 

 
18 
Sobre o princípio do SUS de hierarquização, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A atenção básica corresponde ao primeiro município de atenção à saúde no SUS. 
B) Os serviços ofertados pelo SUS se organizam em atenção primária, secundária e terciária. 
C) Os três níveis de atenção do SUS devem formar uma rede de assistência com conexão entre elas. 
D) Quando um cidadão necessita dos serviços ofertados pelo SUS deve, preferencialmente, procurar os hospitais.  
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19 
A universalidade, como princípio do SUS, é entendida como: 
A) A igualdade de acesso de todos às ações e aos serviços públicos de saúde.                                                                                                 
B) A divisão das responsabilidades com a saúde da população pela União, Estados e Municípios. 
C) A disponibilidade das ações e os serviços públicos de saúde em todos os lugares e acessíveis à população. 
D) O usuário dos serviços de saúde do SUS que deve ser atendido de maneira integral, ou seja, deve ter todas as suas 

necessidades de saúde resolvidas.  

 
20 
O Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 determinou que a sociedade participasse da gestão do SUS, na 
construção das decisões e no acompanhamento das atividades da administração pública, exercendo, desta forma, o 
controle social do SUS: “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) III – participação da 
comunidade”. Essa participação é garantida através 
A) do prefeito.       C) dos Conselhos de Saúde.                                                                       
B) dos vereadores.       D) das secretarias de saúde. 

 
21 
Acerca dos indicadores de saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Revelam a situação de saúde da população. 
II. São utilizados pelas vigilâncias sanitária e epidemiológica. 
III. Os dados de morbidade mostram o comportamento das doenças na população. 
IV. Por medirem os óbitos da população, os dados de mortalidade não são indicadores de saúde. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.          B) I e IV.   C) III e IV.   D) I, II e III. 

 
22 
As ações e serviços de saúde oferecidos pelo SUS são regulamentados pela Lei nº 8.080/90 que designa que a saúde é 
um direito: 
A) De todos os cidadãos e a União, os Estados e os Municípios têm o dever de prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno desempenho.  
B) Dos cidadãos de baixa renda e um dever da União, dos Estados e dos Municípios prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno desempenho. 
C) De todo cidadão que contribui com a Previdência Social e um dever dos municípios garantir o pleno atendimento 

àqueles que não contribuem.  
D) Dos cidadãos das classes média e baixa, vulneráveis, pobres e extremamente pobres. É um dever dos municípios 

garantir condições indispensáveis ao seu pleno desempenho.  

 
23 
A notificação compulsória das doenças, agravos e eventos de saúde pública é obrigatória para os profissionais de 
saúde, para os responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente e por 
qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. A notificação compulsória das doenças, agravos e eventos de saúde 
pública faz parte das ações da: 
A) Vigilância Sanitária.      C) Vigilância Epidemiológica.                                                                             
B) Saúde do Trabalhador.     D) Assistência Terapêutica Integral. 

 
24 
A Portaria nº 2.488/2011 aprovou a Política Nacional de Atenção Básica. São características desta política, EXCETO: 
A) Especificar a carga horária de trabalho das Equipes de Saúde da Família. 
B) Caracterizar a porta de entrada dos usuários às ações e serviços do SUS. 
C) Definir as competências dos municípios sobre as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS.  
D) Definir como fundamento e diretriz da atenção básica a ação de adscrever os usuários dos serviços ofertados pela 

saúde pública. 
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25 
A legislação determina que a direção do SUS é única; e, de acordo com a Lei nº 8.080/90, no âmbito municipal, é 
exercida pelo(a): 
A) Prefeito.                   C) Secretaria Estadual de Saúde.                                                                            
B) Secretário de saúde.      D) Secretaria Municipal de Saúde. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
Em relação às competências do Estado em suas três esferas governamentais, relacione adequadamente as colunas a 
seguir. 
1. Ministério da Saúde. 
2. Conselho Nacional de Saúde. 
3. Conselhos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. 
(     ) Elaborar, em conjunto com o Ministério da Saúde, a política nacional e o plano de ação sobre o processo de 

educação permanente para o controle social no SUS e deliberar sobre a respectiva política e plano de ação, com 
definição de valores orçamentários e sistemas de monitoramento e avaliação. 

(     ) Estabelecer parcerias com instituições e entidades locais para a realização do processo de educação permanente 
para o controle social no SUS, em conformidade com estas diretrizes. 

(     ) Manter disponível e atualizado o acervo de referências sobre saúde e oferecer material informativo básico e 
audiovisual que propicie a veiculação de temas de interesse geral em saúde, tais como: legislação, orçamento, 
direitos em saúde, modelo assistencial, modelo de gestão e outros. 

A sequência está correta em 
A) 3, 2, 1.    B) 1, 2, 3.    C) 2, 3, 1.   D) 3, 1, 2. 
 

27 
O modo de transmissão da febre tifoide ocorre, principalmente, de forma indireta através da ingestão de água e 
alimentos, em especial o leite e derivados, contaminados com fezes ou urina de paciente ou portador. Em relação à 
febre tifoide, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É também conhecida como a doença das mãos sujas. 
(     ) O congelamento dos alimentos causa a destruição da bactéria, de modo que sorvetes, por exemplo, não são 

considerados veículos de transmissão. 
(     ) Uma grande concentração de bactérias – inóculo – torna possível a infecção; não se costuma verificar com muita 

frequência surtos de febre tifoide após enchentes, quando provavelmente há maior diluição do agente etiológico 
no meio ambiente. 

(     ) São alimentos considerados de alto risco de contaminação pela Salmonella typhi: leite cru, moluscos, mexilhões, 
ostras, pescados crus, hortaliças, legumes e frutas não lavadas. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, V.   B) V, F, V, V.   C) F, V, F, F.   D) F, V, V, V.  
 

28 
Em levantamento realizado pelo Ministério da Saúde foram analisados registros de tracoma em áreas indígenas, no 
período de 2000 a 2008. Verificou-se que o tracoma, em suas diversas formas clínicas, se constitui problema de saúde 
pública em virtude das altas prevalências observadas nesta população. Foram examinadas 292 comunidades 
indígenas, distribuídas em 34 municípios pertencentes aos estados de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Rondônia, Roraima e Amazonas, e detectados 3.637 casos. Tracoma é uma doença inflamatória que atinge o 
seguinte órgão: 
A) Pele.    B) Olho.   C) Fígado.   D) Coração. 
 

29 
A vacinação é uma importante ação para diminuir doenças e mortes por doenças infecciosas. As doenças difteria, 
tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas por Haemophilus influenzae tipo b são evitadas com a 
vacina: 
A) BCG-ID.        C) Vacina Tetravalente (DPT+Hib). 
B) SRC (tríplice oral).      D) VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano). 
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30 
O Programa Farmácia Popular do Brasil é uma iniciativa do Governo Federal que autoriza a Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) a disponibilizar medicamentos mediante ressarcimento, os quais são dispensados pelo seu valor de custo, 
representando uma redução de até 90% do valor de mercado. São itens ofertados no Programa Farmácia Popular, 
EXCETO: 
A) Insulina regular.      C) Preservativos masculinos. 
B) Fraldas geriátricas.      D) DIU (Dispositivo Intrauterino). 
 

31 
Trabalhar com mapas é uma forma de retratar e aumentar conhecimentos sobre a sua comunidade. Podem-se 
destacar as informações das ruas, caminhos e as linhas de ônibus de uma comunidade, desenhando um mapa 
específico. Em uma região que chove muito, é importante conhecer bem os rios, açudes, lagos, lagoas da região e 
locais propensos à inundação. O mapa deve ser uma ferramenta indispensável para seu trabalho. Em relação ao 
conjunto dos mapas feito pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Marcar as barreiras geográficas que dificultam o caminho das pessoas até os serviços de saúde (rios, morros, mata 

cerrada etc.). 
(     ) Identificar com símbolos de situação de risco. 
(     ) Marcar as microáreas de risco. 
(     ) Conhecer a realidade da comunidade e planejar como resolver os problemas de saúde com mais eficácia. 
(     ) A formulação do mapa é uma atribuição exclusiva do ACS para auxiliar a equipe do PSF. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, V, V.   B) V, F, F, F, F.   C) V, V, V, V, F.   D) F, F, V, V, V. 
 

32 
Cidadania é a tomada de consciência de seus direitos, tendo como contrapartida a realização dos deveres. Isso 
implica no efetivo exercício dos direitos civis, políticos e socioeconômicos, bem como na participação e contribuição 
para o bem-estar da sociedade. De acordo com o exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Direitos humanos são valores, princípios e normas que se referem ao respeito à vida e à dignidade. 
II. Democracia significa governo do povo, assegurado pelo gozo dos direitos de cidadania. Assim, quando há isonomia, 

ou seja, igualdade diante da lei, há democracia. 
III. A emancipação pode ser solicitada nos Cartórios de Ofício e Notas e Tabeliães, aos menores de 16 anos. 
IV. Entre as condições básicas à conquista da cidadania estão a educação, a saúde e a habitação. O Estado é o 

responsável na prestação desses serviços à população, e deve fazê-lo de forma satisfatória, possibilitando avanço na 
convivência social. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) IV e III.   B) I, II e III.   C) I, II e IV.   D) II, III e IV. 
 

33 
“O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é o profissional que desenvolve ações que buscam a integração entre o(a) 
_________________________ e a população adscrita à _____________________________. O elo entre o ACS e a 
população adscrita é potencializado pelo fato do ACS ________________ comunidade.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) equipe de saúde / unidade básica de saúde / morar na  
B) unidade básica de saúde / Secretaria Nacional de Saúde / morar na  
C) posto de saúde / Secretaria Estadual de Saúde / visitar diariamente a 
D) equipe de saúde / Secretaria Municipal de Saúde / visitar semanalmente a 
 

34 
Entre as arboviroses transmitidas pelo vetor Aedes, além da dengue, há também a iminência da transmissão de: 
I. Febre amarela urbana. 
II. Poliomielite. 
III. Doença de Chagas em sua fase aguda. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) III, apenas.   D) I e II, apenas. 
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35 
O método Canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para a melhoria da qualidade do cuidado da 
atenção à saúde prestada à gestante, ao recém-nascido e à sua família. Em relação ao método Canguru, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Reduz o estresse e a dor do recém-nascido. 
B) Contribui para o aumento do risco de infecção hospitalar. 
C) Propicia um melhor relacionamento da família com a equipe de saúde. 
D) Melhora a qualidade do desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo do recém-nascido. 
 

36 

 
(Disponível em: http://slideplayer.com.br/slide/65837/.) 

 

A figura representada anteriormente refere-se ao ciclo da: 
A) Filariose.   B) Ascaridíase.   C) Hanseníase.   D) Esquistossomose. 
 

37 
Nas primeiras 24 horas de vida, os recém-nascidos eliminam o mecônio (que é verde bem escuro, quase preto e 
grudento, parecendo graxa), depois as fezes se tornam esverdeadas e, posteriormente, amareladas e pastosas. Em 
relação a cólicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Em geral, começam no fim da terceira semana de vida e vão até o fim do terceiro mês. 
(     ) O bebê chora e se contorce, ocorre a piora da cólica quando volta a sugar o peito. 
(     ) Não se deve usar medicamentos sem orientação da equipe de saúde, pois podem ser perigosos para o bebê, por 

conter substâncias que podem causar sonolência. 
(     ) É necessário fazer compressas secas e mornas; aconchegar o bebê no colo da mãe também pode ajudar a acalmar 

a dor. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, V.   B) V, V, V, F.   C) V, F, F, V.   D) V, F, V, V. 
 

38 
O estado nutricional, em todas as fases da vida, é avaliado a partir de dados de peso e altura. A Caderneta de Saúde 
da Criança e a do Adolescente apresentam gráficos para essa avaliação. As curvas de peso para idade, altura para 
idade e Índice de Massa Corporal (IMC) para idade mostram se o peso, a altura e o IMC da criança ou adolescente 
estão compatíveis com os valores de pessoas que se encontram na mesma idade. Em relação ao gráfico de peso por 
idade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Na linha vertical (de pé), estão descritos os valores de idade; nessa linha, localiza-se a idade da criança. 
(     ) Para utilizá-lo, o primeiro passo é pesar a criança ou adolescente. Depois disso, deve-se anotar o valor do peso com 

a data. Além do peso, é necessário saber a idade da criança em anos e meses. 
(     ) Na linha horizontal (deitada), estão descritas as medidas de peso em quilogramas. 
(     ) As duas linhas devem se cruzar. Esse ponto onde as linhas se cruzam irá proporcionar a classificação do estado 

nutricional dessa criança no dia em que se realizou a pesagem. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, V.   B) V, V, V, F.   C) V, F, F, V.   D) F, V, F, V. 
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39 
O peso ao nascer pode ser um indicativo de algum problema de saúde durante a gestação. Têm maiores riscos de 
apresentar problemas, crianças que nascem com menos de 
A) 2,5 Kg.   B) 3,0 Kg.   C) 3,5 Kg.   D) 4,0 Kg. 
 

40 
O controle de certas doenças endêmicas, como sarampo e rubéola, se deu por princípios da vacinação em massa. 
Seguem nessa mesma linha de controle, EXCETO: 
A) Malária.   B) Caxumba.   C) Hepatite B.   D) Tuberculose. 

 
 

 
 
 
 



   



   



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 
desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

4. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio. 

5. A duração da prova é de 3 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer 
tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

7. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões. Leia-o atentamente. 

8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 
resposta correta. 

9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

11. O candidato apenas poderá retirar-se do local de provas depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início de sua 
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas. O candidato somente poderá retirar-se do local 
de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores 
ao horário previsto para o seu término. 

12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do 
local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo 
candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da 
Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de       
2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 
com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




