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CADERNO DE PROVAS 
 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos 

de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e 

vinte) minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.6 e no subitem 9.8 do Edital 001/2019. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas 

no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 20 horas 

do dia 09/02/2020, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando 

julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 10/02/2020 e 

11/02/2020. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 

http://www.gualimp.com.br/
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ATENÇÃO!!! 
 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo 

preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 9.14 do edital 001/2019) 
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA  
 
 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 06. 

 

Mundo declara guerra ao canudo plástico, vilão do meio ambiente. 

Quantos canudos plásticos você já usou em sua vida? 

Nos Estados Unidos, são 500 milhões por dia.  Mas quem paga essa conta é a natureza. 

A vida útil de um canudo é de, em média, quatro minutos – tempo suficiente para você terminar sua bebida. 

Só que, feitos normalmente de polipropileno ou poliestireno, materiais que não são biodegradáveis, eles 

demoram até 200 anos para se decompor. Pior: quando descartados, se desintegram em pequenas partículas, 

que chegam aos oceanos e acabam engolidas pelos animais. 

Um vídeo de biólogos, retirando um canudo de dentro da narina de uma tartaruga marinha na Costa Rica, talvez 

seja o símbolo máximo do prejuízo desse pequeno objeto para o ecossistema. 

Agora, o mundo declarou guerra ao canudo de plástico. No Brasil, o município do Rio de Janeiro pode se tornar 

a primeira cidade brasileira a proibir seu uso. A lei ainda precisa ser aprovada pelo prefeito Marcelo Crivella. 

Quem descumpri-la poderá pagar multa de até R$ 3 mil, valor que pode ser multiplicado em caso de reincidência. 

Iniciativa semelhante tramita na Câmara Municipal de São Paulo. O projeto, de autoria do vereador Reginaldo 

Tripoli (PV), também busca banir o uso do canudo plástico dos estabelecimentos comerciais da cidade. 

Em meio à busca por alternativas ao plástico, outras opções já vêm sendo usadas, como canudos de metal, de 

vidro e até comestíveis. 

Na Espanha, por exemplo, um grupo de amigos criou um canudo comestível, biodegradável e reciclável. [...] 

Respondendo por 4% de todo o lixo plástico encontrado no mundo, os canudos ainda representam um desafio. 

[...] 

O biólogo Cláudio Gonçalves Tiago, professor do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo 

(USP), chama atenção para a necessidade de educar a população para o uso do plástico.  

"[...] O caminho para um mundo com menos plástico vai se dar por educação, não por proibição. Precisamos 

ensinar as pessoas como descartar esses objetos e pressionar por novas tecnologias biodegradáveis", diz. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-44419803 

 (Com reportagem de Luís Barrucho, da BBC News Brasil em Londres) – Adaptado - 8 junho 2018) 

01. O objetivo principal do autor do texto é:  

 
(A) Orientar o leitor sobre o descarte correto de canudos plásticos. 

(B) Informar sobre uma lei a ser aprovada referente à proibição do canudo plástico. 

(C) Apresentar o número elevado de canudos plásticos consumidos no mundo. 

(D) Conscientizar o leitor sobre os prejuízos do canudo plástico para o ecossistema. 

 

02. “A lei ainda precisa ser aprovada pelo prefeito Crivella. Quem descumpri-la poderá pagar multa 

(...).”  

A palavra sublinhada na frase acima faz uma referência a: 

 
(A) Multa. (B) Prefeitura. (C) Lei. (D) Crivella. 

 

03. “O projeto, de autoria do vereador Reginaldo Tripoli (PV), também busca banir o uso do canudo 

plástico dos estabelecimentos comerciais da cidade.”  

O antônimo da palavra destacada nessa frase é: 

 
(A) Proibir.   (B) Permitir. (C) Diminuir. (D) Rever. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-44419803
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04.  “Um vídeo de biólogos, retirando um canudo de dentro da narina de uma tartaruga marinha na 

Costa Rica, talvez seja o símbolo máximo do prejuízo desse pequeno objeto para o ecossistema.”   

A oração destacada no período acima é iniciada por uma palavra que transmite ideia de:  

 
(A) Modo. (B) Dúvida. (C) Culpa. (D) Certeza. 

 

05. Assinale a alternativa que expressa a conclusão do autor sobre o uso do canudo plástico.  

 
(A) A redução do plástico ocorrerá a partir da educação das pessoas. 

(B) Os canudos plásticos representam um grande desafio a ser solucionado no mundo. 

(C) Os políticos, os biólogos e a sociedade devem apoiar a proibição dos canudos plásticos. 

(D) É necessária a rápida proibição do uso do canudo plástico. 

 

06.  “Pior: quando descartados, se desintegram em pequenas partículas, que chegam aos oceanos e 

acabam engolidas pelos animais.” 

Os termos sublinhados no período acima transmitem uma ideia de:  
 
(A) Modo e intensidade. 

(B) Afirmação e inclusão. 

(C) Dúvida e certeza. 

(D) Tempo e lugar. 

 

07. Assinale a alternativa onde o uso da crase está corretamente aplicado:  

 

(A) No entanto, a infecção por dengue pode ser assintomática (sem sintomas), leve ou grave. Neste último caso 

pode levar à morte. 

(B) Normalmente, à primeira manifestação da dengue é à febre alta (39° a 40°C). 

(C) Após picar uma pessoa infectada com um dos quatro sorotipos do vírus, à fêmea pode transmitir o vírus para 

outras pessoas. 

(D) Não à transmissão da mulher grávida para o feto, mas a infecção por dengue pode levar a mãe a abortar ou 

ter um parto prematuro. 

 

08. Aponte a alternativa em que o pronome oblíquo átono aparece na frase na posição de próclise.   
     

(A) Faça-me o favor de não chegar atrasado à aula. 

(B) Emprestar-lhe-ei os discos para a festa. 

(C) Cumpriremos o acordo se nos agradar. 

(D) Fiquei sem reação, lembrando-me de acontecimentos passados. 

 

09. A ortografia é a parte da língua responsável pela grafia correta das palavras. Assinale a alternativa 

INCORRETA quanto a ortografia das palavras.        

 

(A) O bazar benificiente agradou a todos. 

(B) Há muito tempo que não vejo Maria. 

(C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 

(D) Preciso analisar o motivo da discussão. 

 

 

EM BRANCO 
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10. Assinale a alternativa INCORRETA quanto o emprego correto da vírgula.  

 

(A) A casa tem três quartos, dois banheiros, três salas e um quintal. 

(B) Estas crianças, com certeza, serão aprovadas. 

(C) Juliana a aluna destaque, passou no vestibular. 

(D) O documento de identidade, você trouxe? 

 
 
 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 

 
 

11. Considere a seguinte sequência: (11, 17, 23, … ) 

Podemos afirmar que a média aritmética simples do 8º com o 11º termo é:  

(A) 53. (B) 62. (C) 71. (D) 124. 

 

12. A conta de luz da casa de Roberta no mês de agosto foi de R$ 86,00. No mês de setembro, ela 

percebeu que a conta de luz de sua casa teve um aumento de 20%. Qual o valor da conta de luz da casa 

de Roberta no mês de setembro?  

 
(A) R$ 92,00. (B) R$ 101,50. (C) R$ 103,20. (D) R$ 105,80. 

 

13. Observe o sistema de equações do 1º grau abaixo.  

{
2𝑥 − 𝑦 = 6
4𝑥 + 3𝑦 = 32

 

Qual é o conjunto solução desse sistema de equações? 
 

(A) (6, 6). (B) (- 5, 4). (C) (5, - 4). (D) (5, 4). 

 

14. Dois carros partem de um mesmo ponto em direções ortogonais: um pro sentido leste (carro A) e 

o outro para o sentido norte (carro B), ambos com mesma velocidade constante de 80 km/h. O carro B 

sai 1 hora depois do carro A. Após 4 horas que o carro A iniciou o movimento, qual a distância entre os 

carros A e B?  

 
(A) 400 km. (B) 250 km. (C) 500 km. (D) 375 km. 

 

15. Seis pedreiros levarão 24 dias para construírem uma calçada. Se forem contratados mais dois 

pedreiros e todos eles mantiverem o mesmo ritmo de trabalho, em quanto tempo essa calçada ficará 

pronta?  

 

(A) 18 dias. (B) 32 dias. (C) 8 dias. (D) 12 dias. 

 

16. Marcos foi em uma padaria e comprou algumas caixas de leite, que deram um total de R$ 15,75. 

Comprou também, 5 pacotes de rosquinhas iguais. Marcos pagou por toda essa compra, o valor de R$ 

28,25. Qual foi o valor de cada pacote de rosquinha, comprada por Marcos?  

 
(A) R$ 2,25. (B) R$ 2,50. (C) R$ 3,00. (D) R$ 2,75. 
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17. Dada a equação do 2º grau definida por 𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 − 𝟐𝟒 = 𝟎. A soma das suas raízes é dada por: 
 

(A) -2. (B) 10. (C) 2. (D)  -10. 
 

18. Marcelo aplicou a quantia de R$ 12.000,00 sob regime de juros simples durante 2 semestres a uma 

taxa de 1,5% ao mês. Ao final dessa aplicação, o capital inicial investido por Marcelo foi aumentado em:  
 

(A) R$ 14.160,00. (B) R$ 2.160,00. (C) R$ 3.200,00. (D) R$ 2.550,00. 
 

19. Para efetuarmos as operações de multiplicação corretamente, devemos sempre levar em 

consideração a Regra de Sinais. Sabendo disso, assinale a afirmação INCORRETA.  

 
(A) Sinal (+) vezes sinal (+) = + 

(B) Sinal (-) vezes sinal (-) = + 

(C) Sinal (+) vezes sinal (-) = − 

(D) Sinal (-) vezes sinal (+) = + 
 

20. A nota final da disciplina de História é dada pela média aritmética ponderada de uma prova 

individual com peso 4, uma prova em dupla com peso 2, um trabalho para ser apresentado em dupla com 

peso 2 e em participação, com peso 3. Rafaela tirou 8 na prova individual, 8,5 na prova em dupla, 7 na 

apresentação do trabalho e 6 na participação. Qual foi, aproximadamente, a nota final da Rafaela em 

História?  

 

(A) 7,25. (B) 7,36. (C) 8,15. (D) 8,45. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu um critério de classificação das formas de Febre 

Hemorrágica da Dengue (FHD), em 4 categorias, de acordo com o grau de gravidade, sendo a de Grau IV, 

a que apresenta:  

 

(A) Choque profundo, com ausência da pressão arterial e pressão de pulso imperceptível (Síndrome do Choque 

da dengue). 

(B) Colapso circulatório, com pulso fraco e rápido, e pressão arterial ou hipotensão, pele pegajosa e fria e 

inquietação. 

(C) Febre acompanhada de sintomas inespecíficos, em que a única manifestação hemorrágica é a prova do laço 

positiva, apenas. 

(D) Febre acompanhada de sintomas inespecíficos, em que a única manifestação hemorrágica é a prova do laço 

positiva, somam-se hemorragias espontâneas leves (sangramentos de pele, epistaxe, gengivorragia e 

outros). 
 

22. Assinale ente as afirmativas abaixo sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), a que 

apresenta uma INCOERÊNCIA.  

 
(A) A AIDS é uma doença emergente, que representa um dos maiores problemas de saúde da atualidade, em 

função do seu caráter pandêmico e de sua gravidade. 

(B) A história natural dessa infecção vem sendo alterada, consideravelmente, pela terapia antirretroviral (ARV) 

que retarda a evolução da infecção, até o seu estádio final, em que surgem as manifestações definidoras de 

AIDS.  

(C) A transmissão horizontal, uma das prioridades do Programa de Prevenção do HIV/AIDS, também vem sendo 

reduzida, com a instituição do tratamento/profilaxia da gestante/parturiente/nutriz e/ou concepto. 

(D) Os infectados pelo HIV evoluem para uma grave disfunção do sistema imunológico, à medida que vão sendo 

destruídos os linfócitos T CD4+, uma das principais célula alvo do vírus.  
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23. Assinale a afirmativa INCORRETA.  

 
(A) A equipe e famílias devem compartilhar responsabilidades pela saúde. Isso é particularmente importante na 

adequação das ações de saúde às necessidades da população e é uma forma de controle social e 

participação popular.  

(B) A participação popular e o controle social devem ser estimulados na ação cotidiana dos profissionais que 

atuam na Atenção Primária à Saúde. 

(C) A população sob responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde deve ser cadastrada e acompanhada, 

entendendo-se suas necessidades de saúde como resultado também das condições sociais, ambientais e 

econômicas em que vive.  

(D) É necessário que exista entre a comunidade e os profissionais de saúde relação de confiança, atenção e 

respeito. Essa relação é uma das principais características da reorganização do processo de trabalho por 

meio da Saúde da Família e se dá na medida em que os usuários têm suas necessidades de saúde 

atendidas.  

 

24. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do trecho da legislação abaixo.  

 

Para fins da lei 11.350/2006, entende-se por __________________ as práticas político-

pedagógicas que decorrem das ações voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, 

estimulando o autocuidado, a prevenção de doenças e a promoção da saúde individual e coletiva a 

partir do diálogo sobre a diversidade de saberes culturais, sociais e científicos e a valorização dos 

saberes populares, com vistas à ampliação da participação popular no SUS e ao fortalecimento do 

vínculo entre os trabalhadores da saúde e os usuários do SUS. 

 
(A) Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde. 

(B) Educação Popular em Saúde. 

(C) Princípios do Sistema Único de Saúde. 

(D) Saúde Pública. 

 

25. Conforme descrito em BRASIL (2006), os tipos de diabetes mais frequentes são:  

 
I. O diabetes tipo 1, anteriormente conhecido como diabetes do adulto, que compreende cerca de 90% 

do total de casos. 

II. O diabetes tipo 2, anteriormente conhecido como diabetes juvenil, que compreende cerca de 10% do 

total de casos.  

III. Outro tipo de diabetes encontrado com maior frequência e cuja etiologia ainda não está esclarecida 

é o diabetes gestacional, que, em geral, é um estágio pré-clínico de diabetes, detectado no 

rastreamento pré-natal. 

 
Está CORRETO o contido em: 
 
(A) I, apenas. (B) I, II e III, todos. (C) II, apenas. (D) III, apenas. 

 

26. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de 

Agentes de Combate às Endemias, salvo na hipótese de:  

 
(A) Abalos sísmicos e outras ocorrências consideradas como efêmeras. 

(B) Combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável. 

(C) Ocorrência de deslizamentos de terra, enchentes e outros fenômenos da natureza. 

(D) Publicação de decreto de calamidade pública. 
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27. De acordo com BRASIL (2009), situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de 

pessoas “corre perigo”, isto é, tem maior possibilidade ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. 

Todas as pessoas são responsáveis por sua saúde e de sua comunidade. São alguns exemplos de 

situação de risco, EXCETO:  

 
(A) Bebês que nascem com mais de três quilos e meio; e filhos de mães que se abstém de tabaco, bebidas 

alcoólicas e drogas na gravidez. 

(B) Gestantes que não fazem o pré-natal; gestantes que fumam; e gestantes com diabetes e/ou pressão alta. 

(C) Pessoas com deficiência que não têm acesso às ações e serviços de saúde, sejam estes de promoção, 

proteção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação. 

(D) Pessoas que estão com peso acima da média e vida sedentária com ou sem uso do tabaco ou do álcool. 

 

28. De acordo com o III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (SBC, SBH, SBN, 1998, apud 

BRASIL, 2009), recomenda-se que medidas preventivas sejam adotadas desde a infância e com ênfase 

na abordagem familiar de mudanças no estilo de vida. Controle do peso, dieta balanceada e prática de 

exercícios físicos regulares são medidas simples, que, quando implementadas desde fases precoces da 

vida, representam benefício potencial sobre o perfil de risco cardiovascular desses indivíduos. São 

algumas modificações no estilo de vida que auxiliam no controle da Hipertensão Arterial, EXCETO:  

 
(A) Diminuição ou até mesmo abandono da ingestão de potássio: É recomendável que a ingestão diária de 

potássio fique entre 0 g e 1 g, no máximo. 

(B) Prática de exercícios físicos: Praticar exercícios físicos aeróbios, 30 a 45 minutos por dia, 3 ou mais vezes 

por semana. Tentar aumentar também a atividade física diária.  

(C) Redução da ingestão de sódio: Limitar a ingestão diária de sódio ao máximo de 2,4 g de sódio ou 6 g de 

cloreto de sódio. Esse total deve incluir o sódio contido nos alimentos naturais e manufaturados.  

(D) Redução ou abandono da ingestão de álcool: Abandonar ou limitar o consumo diário de álcool a 30 ml de 

etanol para os homens (720 ml de cerveja, 240 ml de vinho e 60 ml de bebida destilada) e à metade dessas 

quantidades para as mulheres.  
 

29. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 

fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha 

conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente é uma 

infração administrativa penalizada com:  
 

(A) Detenção. 

(B) Multa. 

(C) Perda do registro profissional. 

(D) Reclusão. 

 

30. Entre as habilidades que todo trabalhador de saúde deve NÃO buscar desenvolver, está:  

 

(A) Sentir-se confortável para falar sobre o assunto a ser debatido. 

(B) Ser gentil, favorecendo o vínculo e uma relação de confiança. 

(C) Ter conhecimentos básicos em saúde e ser leigo em se tratando de doenças. 

(D) Ter tolerância aos princípios e às distintas crenças e valores que não sejam os seus próprios. 
 

31. No Brasil, é o principal reservatório do Schistosoma mansoni, agente etiológico da 

esquistossomose mansônica:  
 

(A) Caramujos. 

(B) Primatas. 

(C) Roedores selvagens. 

(D) Ser humano. 
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32. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da 

família, desde que o Agente Comunitário de Saúde (ACS) tenha concluído curso técnico e tenha 

disponíveis os equipamentos adequados, é uma atividade típica do ACS, em sua área geográfica de 

atuação, assistida por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe:  

 
(A) A aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter habitual, encaminhando o paciente para 

a unidade de saúde de referência. 

(B) A aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter habitual, com o devido 

encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência. 

(C) A medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter habitual, encaminhando o paciente para 

a unidade de saúde de referência. 

(D) A orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de paciente em situação 

de vulnerabilidade. 
 

33. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da 

família, são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde compartilhadas com os demais 

membros da equipe, em sua área geográfica de atuação, EXCETO:  

 

(A) A coordenação no planejamento e no mapeamento institucional, social e demográfico. 

(B) A orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos, rotinas e ações desenvolvidos no âmbito da 

atenção básica em saúde. 

(C) O estímulo à participação da população no planejamento, no acompanhamento e na avaliação de ações 

locais em saúde. 

(D) O planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde. 
 

34. O Agente Comunitário de Saúde NÃO deve:  

 
(A) Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados. 

(B) Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário. 

(C) Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo. 

(D) Orientar as pessoas, de acordo com seu saber individual e popular. 
 

35. Assinale a INCORRETA. Por meio da visita domiciliar, é possível:  

 
(A) Conhecer as condições de moradia e de seu entorno, de trabalho, os hábitos, as crenças e os costumes. 

(B) Divulgar e explicar o funcionamento do serviço de saúde e quais as atividades disponíveis. 

(C) Identificar as famílias que necessitam de acompanhamento mais frequente ou especial. 

(D) Orientar a população quanto ao uso correto dos medicamentos e a verificação da necessidade ou de se 

alterar a dosagem dos mesmos. 
 

36.  Assinale a INCORETA. Segundo BRASIL (2009), desenvolver atividades educativas faz parte do 

processo de trabalho de todos os membros da equipe. Para o desenvolvimento de atividades educativas, 

recomenda-se:   

 
(A) Identificar os conhecimentos, crenças e valores do grupo, bem como os mitos, tabus e preconceitos, 

estimulando a reflexão sobre eles. A discussão deve ser influenciada por convicções culturais, religiosas ou 

pessoais. 

(B) Neutralizar delicada e firmemente as pessoas que, eventualmente, queiram monopolizar a reunião, pedindo 

a palavra o tempo todo e a utilizando de forma abusiva, além daqueles que só comparecem às reuniões para 

discutir seus problemas pessoais. 

(C) Realizar dinâmicas que possibilitem a apresentação os participantes e integração do grupo, quebrando a 

formalidade inicial. 

(D) Utilizar recursos didáticos disponíveis como cartazes, recursos audiovisuais, bonecos, balões etc. 
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37.  São condições que aumentam o risco de as pessoas adoecerem, EXCETO:  

 
(A) Automedicação; e descontinuidade de tratamento. 

(B) Falta de água gelada; e lixo armazenado em locais fechados. 

(C) Falta de alimentação ou alimentação inadequada. 

(D) Poluição do ar ou da água; esgoto a céu aberto. 

 

38.  Todas as alternativas abaixo apresentam ações que o Agente Comunitário de Saúde pode realizar 

em suas visitas periódicas, EXCETO algumas que por uma questão de ética devem ser deixadas de lado, 

assinale a alternativa que apresenta essas ações, que demonstram no mínimo indiscrição.  

 
(A) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população do território de 

abrangência da unidade de saúde. 

(B) Ensinar medidas de prevenção de doenças e promoção à saúde, como os cuidados de higiene com o corpo, 

no preparo dos alimentos, com a água de beber e com a casa, incluindo o seu entorno. 

(C) Identificar os moradores, por faixa etária, opção sexual e raça, ressaltando situações como gravidez, 

desnutrição, pessoas com deficiência e rendimentos declarados para a Receita Federal. 

(D) Registrar adequadamente as atividades realizadas, assim como outros dados relevantes, para os sistemas 

nacionais de informação disponíveis para o âmbito da Atenção Primária à Saúde. 

 

39. Todas as habilidades da função de Agente Comunitário de Saúde estão corretas, EXCETO:  

 
(A) Analisar os riscos sociais e ambientais à saúde por microáreas de territorialização. 

(B) Participar da elaboração do plano de ação, sua implementação, avaliação e reprogramação permanente 

junto às equipes de saúde. 

(C) Priorizar os problemas de saúde de cada microárea, segundo critérios estabelecidos pela Secretaria de 

Estado de Saúde. 

(D) Realizar o cadastramento de famílias por área de adscrição às Unidades Básicas de Saúde. 

 

40. Um dos requisitos que o Agente Comunitário de Saúde deverá preencher para o exercício da 

atividade é residir na área da comunidade em que atuar:  

 
(A) Desde a data da convocação para assumir a função de Agente Comunitário de Saúde. 

(B) Desde a data da publicação do edital do processo seletivo público. 

(C) Desde a data de aplicação da prova escrita do processo seletivo público. 

(D) Desde a data do efetivo início dos trabalhos na função de Agente Comunitário de Saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM BRANCO 
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