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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

➢ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, 
tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 
nesse sentido. 

➢ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

➢ Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
➢ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
➢ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
➢ NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

➢ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

➢ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
➢ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
➢ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

➢ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

➢ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Dormir pouco traz tanto risco quanto 
beber para motoristas  

 
A expressão “bêbado de sono” é de 

uso comum para descrever uma pessoa que 
está muito cansada. E dirigir nessa condição 
pode mesmo ser tão arriscado quanto 
conduzir um carro após ingerir bebidas 
alcoólicas. É o que aponta um novo estudo 
feito por pesquisadores da Universidade 
Central de Queensland, na Austrália, e 
publicado na revista científica Nature and 
Science of Sleep. O trabalho apontou que 
indivíduos que tenham dormido menos de 
cinco horas na noite anterior têm o mesmo 
risco de sofrer um acidente de carro que 
alguém que tenha bebido álcool.  

O estudo revelou que cerca de 20% 
dos acidentes de trânsito são causados por 
exaustão. Embora outros fatores que 
provocam batidas (por exemplo, dirigir 
alcoolizado) “tenham diminuído nas últimas 
décadas devido ao aumento das estratégias 
de educação pública e medidas punitivas, 
reduções semelhantes não foram observadas 
em acidentes relacionados à fadiga”, 
escreveram os autores no estudo. Os 
pesquisadores, então, tentaram definir de 
quanto sono prévio a pessoa precisa para 
dirigir com segurança. Para isso, eles 
analisaram as evidências científicas de 
estudos de laboratório e de campo.  

Depois de sintetizar as descobertas de 
61 estudos únicos, descobriram que dormir 
menos de quatro a cinco horas nas 24 horas 
anteriores está associado a 
aproximadamente o dobro do risco de um 
acidente de carro. Essa é a mesma 
probabilidade de uma colisão de quando os 
motoristas têm uma concentração de álcool 
no sangue a partir de 0,05%. “Não apenas 
isso, mas o risco de um motorista sofrer um 
acidente aumenta significativamente a cada 
hora de sono perdida na noite anterior. 
Alguns estudos até sugeriram que, quando 
um motorista dormiu entre zero e quatro 
horas na noite anterior, ele pode ter até 15 
vezes mais chances de sofrer um acidente”, 
relataram os autores do estudo Madeline 
Sprajcer e Drew Dawson ao portal The 
Conversation. Os pesquisadores sugerem, 
com base nos resultados e nas demais 
evidências científicas, que pode ser razoável 
exigir que os motoristas durmam um pouco 
mais antes de se sentar ao volante. “Se 

fôssemos alinhar com o grau de risco 
considerado aceitável para intoxicação, 
poderíamos considerar exigir um mínimo de 
quatro a cinco horas de sono antes.”. 

 
Fonte: Jornal O Globo, 6 de abril de 2023. 

 
01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto:  
 
(A)  Dirigir com sono pode ser tão perigoso 
quanto dirigir alcoolizado.  
(B)  Cerca de 20 por cento dos acidentes de 
trânsito são causados pela exaustão dos 
motoristas.  
(C)  Dormir menos de quatro a cinco horas nas 
24 horas anteriores dobra o risco de um acidente 
de carro.   
(D)  Segundo os pesquisadores, pode ser 
razoável exigir um mínimo de oito horas de sono 
antes de dirigir. 
(E)  A falta de sono pode aumentar em até 15 
vezes o risco de um acidente. 
 
02) Assinale a alternativa que apresente o 
significado adequado para o termo em 
destaque no período: O estudo revelou que 
cerca de 20% dos acidentes de trânsito são 
causados por exaustão. 
 
(A)  Muito calor.  
(B)  Excesso de combustão. 
(C)  Cansaço extremo. 
(D)  Excesso de remédios. 
(E)  Falha no caminhão. 
  
03) Assinale a alternativa cuja palavra possua 
mais de três sílabas:   
 
(A) Colisão. 
(B)  Anterior.  
(C)  Depois . 
(D)  Aumento. 
(E)  Exigir. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO 
seja proparoxítona:    
 
(A)  Trânsito.  
(B)  Últimos.  
(C)  Décadas.  
(D)  Razoável. 
(E)  Únicos. 
 
05) Assinale a alternativa que apresente o tipo 
de relação estabelecida pela preposição em 
destaque no período: E dirigir nessa condição 
pode mesmo ser tão arriscado quanto 
conduzir um carro após ingerir bebidas 
alcoólicas.  
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(A)  Posse. 
(B)  Tempo.  
(C)  Matéria.  
(D)  Finalidade. 
(E)  Oposição. 
 
06) Assinale a alternativa que apresente um 
sinônimo adequado para o termo em destaque 
no período:  O trabalho apontou que 
indivíduos que tenham dormido menos de 
cinco horas na noite anterior têm o mesmo 
risco de sofrer um acidente de carro que 
alguém que tenha bebido álcool.  
 
(A)  Indigentes. 
(B)  Criminosos. 
(C)  Incompetentes.  
(D)  Pessoas.  
(E)  Parentes. 
 
07) Assinale a alternativa correta, com todas 
as modificações necessárias, se passarmos a 
palavra pesquisadores para o singular no 
período: Os pesquisadores, então, tentaram 
definir de quanto sono prévio a pessoa 
precisa para dirigir com segurança. 
 
(A)   O pesquisador, então, tentou definir de 
quanto sono prévio a pessoa precisa para dirigir           
com segurança.  
(B)  Os pesquisador, então, tentaram definir de 
quanto sono prévio a pessoa precisa para dirigir 
com segurança  
(C)  O pesquisadores, então, tentaram definir 
de quanto sono prévio a pessoa precisa para 
dirigir com segurança  
(D)  Os pesquisador, então, tentou definir de 
quanto sono prévio a pessoa precisa para dirigir 
com segurança.  
(E)  O pesquisador, então, tentaram definir de 
quanto sono prévio a pessoa precisa para dirigir 
com segurança. 
 
08) Assinale a alternativa que apresente o 
tempo verbal da forma em destaque no 
período: Para isso, eles analisaram as 
evidências científicas de estudos de 
laboratório e de campo. 
 
(A)  Presente.  
(B)  Futuro.  
(C)  Pretérito.  
(D)  Imperativo. 
(E)  Futuro do Pretérito. 
 
 
09) Assinale a alternativa que apresente a 
classe morfológica do termo em destaque no 
período: Essa é a mesma probabilidade de 
uma colisão de quando os motoristas têm 

uma concentração de álcool no sangue a 
partir de 0,05%.   
 
(A)  Adjetivo. 
(B)  Substantivo.  
(C)  Verbo.  
(D)  Preposição. 
(E)  Numeral. 
 
10) Assinale a alternativa cuja letra s no final 
da palavra seja morfema de número, ou seja, 
que marque o plural da palavra:   
 
(A)  Após. 
(B)  Depois.  
(C)  Apenas. 
(D)  Mas. 
(E)  Acidentes. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11) Uma sequência recorrente é aquela onde 
os elementos se repetem após completar um 
padrão. Se a sequência AB8C14D96AB8C1... é 
recorrente seu vigésimo termo é igual a: 
 
(A) B.  
(B) 8.  
(C) A.  
(D) 6. 
(E) D. 
 
12) Se 1,5 quilos de ração animal custam R$ 
30,00, qual é o valor por quilo desta ração? 
 
(A) R$ 15,00.  
(B) R$ 18,00.  
(C) R$ 20,00.  
(D) R$ 23,00. 
(E) R$ 25,00. 
  
13) Sabendo da importância de poupar parte 
do dinheiro recebido do salário, seja para uma 
eventual necessidade ou para adquirir um 
bem, Joaquim que recebe mensalmente o 
valor de R$ 3.600,00 passou a poupar 12% de 
seu salário. Desta forma, o valor que vai ter 
acumulado no final de um ano vai ser igual a: 
 
(A) R$ 4.648,00.  
(B) R$ 4.966,00.  
(C) R$ 5.012,00.  
(D) R$ 5.096,00. 
(E) R$ 5.184,00. 
 
14) Amanda trabalha na secretaria de esportes 
da prefeitura de Mamoré. Ela foi encarregada 
de comprar um galão de 5 litros de água para 
um evento da secretaria, mas no local onde 
foi comprar estava em falta esta embalagem 
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de 5 litros, havia somente garrafas de 500 ml. 
Como precisava levar a água decidiu comprar 
as garrafas até completar os 5 litros. Com 
base nestas informações a quantidade de 
garrafas que comprou é igual a: 
 
(A) 10.  
(B) 15.  
(C) 20.  
(D) 25. 
(E) 30. 
 
15) Os alunos do 9º ano da Escola Viver 
Aprendendo vão realizar uma festa de 
formatura e cada um dos 27 alunos pode 
convidar 25 pessoas para a festa. Após a festa 
verificou-se que 1/5 dos convidados não 
compareceram. Assim, a quantidade de 
convidados presentes no dia da festa foi de: 
 
(A) 480.  
(B) 520.  
(C) 530.  
(D) 540. 
(E) 580. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
16) Qual é o gentílico da pessoa nascida no 
município de Tijucas do Sul? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Tijuquense. 
(B) Sul-Tijuquense. 
(C) Tijuquara. 
(D) Tijuquara-do-sul. 
(E)  Tijucano-do-sul. 
 
17) O município de Tijucas do Sul tem se 
destacado na produção de fungos 
comestíveis, que contam com ao menos uma 
cooperativa e dezenas de toneladas de 
produção e vendas, tanto in natura como em 
conserva. Qual das opções abaixo se refere a 
esta produção? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Cogumelo. 
(B) Tomate. 
(C) Rabanete. 
(D) Pepino. 
(E) Girassol. 
 
  
18) Quais das opções abaixo são símbolos 
geográficos que constam no brasão do 
município de Tijucas do Sul? Analise as 
assertivas assinale a alternativa correta: 
 
I - Serra do Mar. 
II - Cataratas do Iguaçu. 

III - Pico da Neblina. 
IV - Morro Araçatuba. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I e IV. 
(E) Apenas II e IV. 
 
19) Qual estado da federação abaixo faz 
fronteira com o município de Tijucas do Sul? 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) São Paulo. 
(B) Santa Catarina. 
(C) Mato Grosso do Sul. 
(D) Rio Grande do Sul. 
(E)  Rio de Janeiro. 
 
20) Qual dos atores abaixo faleceu em 
dezembro de 2022, após ter sua carreira 
marcada pela participação no teatro e, 
principalmente, em novelas de sucesso como 
A Indomada, O Cravo e a Rosa, Pedra sobre 
Pedra, entre outras, desde pelo menos a 
década de 1970? Assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) Antônio Fagundes. 
(B) José de Abreu. 
(C) Pedro Paulo Rangel. 
(D) Stênio Garcia. 
(E) Renato Aragão. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
21) Com base na lei orgânica do município de 
Tijucas do Sul, é correto afirmar que: 
 
(A) A integridade territorial do Município só 
poderá ser alterada através de Lei Municipal e 
mediante a aprovação da população interessada, 
em prévio plebiscito. 
(B) A integridade territorial do Município só 
poderá ser alterada através de Lei Estadual 
e mediante a aprovação da população 
interessada, em prévio plebiscito. 
(C) A integridade territorial do Município só 
poderá ser alterada através de Lei Federal 
e mediante a aprovação da população 
interessada, em prévio plebiscito. 
(D)  A integridade territorial do Município só 
poderá ser alterada através de Lei Federal, 
Independente de aprovação da população 
interessada, em prévio plebiscito. 
(E)  A integridade territorial do Município só 
poderá ser alterada através de Lei Municipal, 
Independente de aprovação da população 
interessada, em prévio plebiscito. 
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22) Em observância a lei orgânica do 
município de Tijucas do Sul, é correto afirmar 
no tocante ao caso de licença ou impedimento 
do Prefeito: 
 
(A) Em caso de licença ou impedimento o 
Prefeito será substituído pelo Vice-Prefeito e, na 
falta deste, pelo Presidente da Câmara dos 
Deputados Estaduais.  
(B) Em caso de licença ou impedimento o 
Prefeito será substituído pelo Vice-Prefeito e, na 
falta deste, pelo Procurador no Município. 
(C) Em caso de licença ou impedimento o 
Prefeito será substituído pelo Vice-Prefeito e, na 
falta deste, pelo Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná. 
(D)   Em caso de licença ou impedimento o 
Prefeito será substituído pelo Vice-Prefeito e, na 
falta deste, pelo Vice-Presidente da Câmara 
Municipal. 
(E)  Em caso de licença ou impedimento o 
Prefeito será substituído pelo Vice-Prefeito e, na 
falta deste, pelo Presidente da Câmara Municipal. 
 
23) Ainda, sobre a lei orgânica do município 
de Tijucas do Sul, no que tange o tema 
DELIBERAÇÕES, aponte a alternativa correta: 
 
(A) As deliberações da Câmara Municipal 
serão tomadas mediante duas discussões, no 
mínimo, e uma votação. Os vetos, as indicações 
e os requerimentos terão uma única discussão e 
votação. 
(B) As deliberações da Câmara Municipal 
serão tomadas mediante três discussões, no 
mínimo, e uma votação. Os vetos, as indicações 
e os requerimentos terão uma única discussão e 
votação. 
(C) As deliberações da Câmara Municipal 
serão tomadas mediante duas discussões, no 
mínimo, e duas votações. Os vetos, as 
indicações e os requerimentos terão uma única 
discussão e votação.  
(D)  As deliberações da Câmara Municipal 
serão tomadas mediante duas discussões, no 
mínimo, e uma votação. Os vetos, as indicações 
e os requerimentos terão duas discussões, no 
mínimo, e duas votações. 
(E)  As deliberações da Câmara Municipal 
serão tomadas mediante três discussões, no 
mínimo, e duas votações. Os vetos, as 
indicações e os requerimentos terão uma única 
discussão e votação. 
 
24) Com seu conhecimento no Estatuto dos 
Servidores Municipais da comarca de Tijucas 
do Sul, no tocante ao tema DAS 
RESPONSABILIDADES do Servidor, é correto 
afirmar que: 
 

(A) As sanções civis, penais e administrativas 
não poderão acumular-se, sendo dependentes 
entre si. 
(B) A responsabilidade civil decorre de ato 
omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que 
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. 
(C) A responsabilidade administrativa do 
servidor não será afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou sua 
autoria, vez que o processo administrativo é 
independente ao criminal. 
(D)  Tratando-se de danos causados a 
terceiros, responderá o servidor perante a 
Fazenda Pública somente em ação solidária. 
(E)  A obrigação de reparar o dano não se 
estende-se aos sucessores, vez que parentes 
não podem responder por dívidas de terceiros. 
 
25) Continuando com o seu conhecimento no 
Estatuto dos Servidores Municipais da 
comarca de Tijucas do Sul, sobre ação 
disciplinar, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Os prazos de decadência previstos na lei 
penal aplicam-se às infrações disciplinares 
também capituladas como crime.  
(B) Abertura de sindicância ou a instauração 
de processo disciplinar interrompe a decadência, 
até a decisão final proferida por autoridade 
competente. 
(C) O prazo de decadência começa a correr 
da data em que o fato se tornou conhecido.  
(D)  A ação disciplinar prescreverá; em cinco 
(5) anos, quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de disponibilidade e 
destituição de cargo em comissão; em dois (2) 
anos, quanto à suspensão; em cento e oitenta 
(180) dias, quanto à advertência.  
(E)  A ação disciplinar prescreverá; em três (3) 
anos, quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de disponibilidade e 
destituição de cargo em comissão; em um (1) 
ano, quanto à suspensão; em cento e vinte (120) 
dias, quanto à advertência.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26) Assinale a alternativa que complete a frase 
de forma correta: “O Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (_________), existente 
desde o início dos anos 90, foi efetivamente 
instituído e regulamentado em __________, 
quando se iniciou o processo de consolidação 
da ______________ de recursos no âmbito do 
Sistema ___________ de Saúde (SUS).” 
 
(A)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: PATS, 1991, unificado e 
universal. 
(B)  As palavras que completam a frase de 
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forma correta são: PACS, 1997, descentralização 
e único. 
(C)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: PAQS, 1992, centralização e 
unitário. 
(D)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: PACS, 1999, integralização e 
comunitário. 
(E)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: PAMS, 2005, descentralização 
e universal. 
 
27) Assinale a alternativa que complete a frase 
de forma correta: “O desenvolvimento das 
principais ações deste programa se dá por 
meio dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS), pessoas escolhidas dentro da própria 
comunidade para atuarem junto à população. 
O ACS deverá atender entre 400 e _______ 
pessoas, dependendo das necessidades 
__________, e desenvolverá atividades de 
prevenção de doenças e ___________ da 
saúde por meio de ações educativas 
___________ e coletivas, nos domicílios e na 
comunidade, sob  supervisão competente.” 
 
(A)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: 450, individuais, progressão e 
locais.  
(B)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: 1000, estaduais, recuperação 
e bairro. 
(C)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: 750, locais, promoção e 
individuais.  
(D)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: 950, federal, equidade e 
individuais. 
(E)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: 1200, estaduais, progressão e 
intermunicipal. 
  
28) A definição a seguir diz respeito a qual 
conceito importante na rotina de trabalho do 
Agente Comunitário de Saúde (ACS): “uma vez 
realizado o mapeamento,   o   ACS identifica 
setores no território da comunidade que 
representam áreas de  ponto de atenção. Ou 
seja, locais que apresentam algum tipo de 
perigo para a saúde das pessoas que moram 
ali como inexistência ou precariedade do 
sistema de tratamento de esgoto sanitário, de 
abastecimento de água, entre outros.” 
 
(A)  Conceito de equipe transdisciplinar.  
(B)  Conceito de universalização.  
(C)  Conceito de equipe multidisciplinar. 
(D)  Conceito de visita local individual. 
(E)  Conceito de Identificação de microáreas de 
risco. 

29) Qual a Lei publicada no Diário Oficial da 
União que regulamenta as profissões de 
agente comunitário de saúde (ACS) como 
profissional de saúde?  
 
(A)  A Lei número 14.536 de Janeiro de 2023, 
regulamenta a profissão de Agente Comunitário 
de Saúde como profissional de saúde. 
(B)  A Lei número 14.550 de Outubro de 2020, 
regulamenta a profissão de Agente Comunitário 
de Saúde como profissional de saúde. 
(C)  A Lei número 14.526 de Janeiro de 2021, 
regulamenta a profissão de Agente Comunitário 
de Saúde como profissional de saúde. 
(D)  A Lei número 12.536 de Fevereiro de 
2022, regulamenta a profissão de Agente 
Comunitário de Saúde como profissional de 
saúde. 
(E)  A Lei número 13.536 de Abril de 2023, 
regulamenta a profissão de Agente Comunitário 
de Saúde como profissional de saúde. 
 
30) Sobre a atenção básica em saúde assinale 
a alternativa correta: 
 
(A)  No Brasil, a Atenção Básica é 
desenvolvida com o mais alto grau de 
descentralização e capilaridade, ocorrendo no 
local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve 
ser o contato preferencial dos usuários, a 
principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à 
Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente 
pelos princípios da universalidade, da 
acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da 
responsabilização, da humanização, da equidade 
e da participação social. 
(B)  No Brasil, a Atenção Básica é 
desenvolvida com o mais alto grau de 
descentralização e capilaridade, ocorrendo no 
local mais distante da vida das pessoas. Ela deve 
ser o contato preferencial dos usuários, a 
principal porta de saída e centro de comunicação 
com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é 
fundamental que ela se oriente pelos princípios 
da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, 
da continuidade do cuidado, da integralidade da 
atenção, da responsabilização, da humanização, 
da equidade e sem a participação social. 
(C)  No Brasil, a Atenção Básica é 
desenvolvida com o mais alto grau de 
centralização, ocorrendo no local mais próximo 
da vida das pessoas. Ela deve ser o contato 
preferencial dos usuários, a principal porta de 
saída e centro de comunicação com toda a Rede 
de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que 
ela se oriente pelos princípios da universalidade, 
da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da 



7 

 

responsabilização, da humanização, da equidade 
e da participação social. 
(D)  No Brasil, a Atenção Básica é 
desenvolvida com o mais alto grau de 
centralização e capilaridade, ocorrendo no local 
mais distante da vida das pessoas. Ela deve ser 
o contato de última escolha dos usuários, a 
principal porta de entrada dos hospitais e 
emergências e centro de comunicação com toda 
a Rede de Urgência e Emergência. Por isso, é 
fundamental que ela se oriente pelos princípios 
do tratamento somente das doenças. 
(E)  Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
31) Assinale a alternativa que complete a frase 
de forma correta: “É desenvolvida por meio 
do exercício de práticas de cuidado e gestão, 
______________ e _____________, sob forma 
de trabalho em equipe, dirigidas a populações 
de territórios ____________, pelas quais 
assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no 
____________ em que vivem essas 
populações. Utiliza tecnologias de cuidado 
complexas e variadas que devem auxiliar no 
manejo das demandas e necessidades de 
saúde de maior frequência e relevância em 
seu território, observando critérios de risco, 
vulnerabilidade, resiliência e o imperativo 
ético de que toda demanda, necessidade de 
saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.” 
 
(A)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: individuais, unidirecional, 
indefinidos e território.  
(B)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: subordinadas, inflexível, 
território e coletivo.  
(C)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: democráticas, participativas, 
definidos e território.  
(D)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: coletivas, intencional, inflexível 
e indefinido. 
(E)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: coletivas, privadas, 
observatório e estadual. 
 
 
32) Das atribuições do Agente Comunitário de 
Saúde, julgue as alternativas em verdadeira 
ou falsa, depois assinale a alternativa que 
contenha a sequência correta: 
 
( ) Trabalhar com adscrição de famílias 
em base geográfica definida, a microárea. 
( ) Cadastrar todas as pessoas de sua 
microárea e manter os cadastros atualizados. 
( ) Orientar as famílias quanto à 
utilização dos serviços de saúde disponíveis. 

( ) Realizar atividades programadas e de 
atenção à demanda espontânea. 
( ) Acompanhar, por meio de visita 
domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob 
sua responsabilidade. As visitas deverão ser 
programadas em conjunto com a equipe, 
considerando os critérios de risco e 
vulnerabilidade de modo que famílias com 
maior necessidade sejam visitadas mais 
vezes, mantendo como referência a média de 
uma visita/família/mês. 
 
(A)  A sequência correta é: V, F, F, F e V.  
(B)  A sequência correta é: F, V, V, F e F. 
(C)  A sequência correta é: V, F, V, V e V. 
(D)  A sequência correta é: V, V, V, V e V. 
(E)  A sequência correta é: F, F, F, F e F. 
 
33) Sobre o perfil do Agente Comunitário de 
Saúde, julgue as alternativas em verdadeira e 
falsa, depois assinale a alternativa que 
contenha a sequência correta: 
 
(       ) Conhecer o território. 
(      ) Conhecer os problemas da comunidade, 
sua potencialidade de crescer e se 
desenvolver social e economicamente. 
(       ) Ser proativo e improdutivo.  
(     ) Gostar de aprender coisas novas e ser 
individualista.  
(  ) Observar as pessoas, e não há 
necessidade de conhecer os fatores de risco. 
 
(A)  A sequência correta é: F, F, F, F e F. 
(B)  A sequência correta é: F, F, V, V e F.  
(C)  A sequência correta é: V, V, V, V e F. 
(D)  A sequência correta é: F, F, V, V e V. 
(E)  A sequência correta é: V, V, F, F e F. 
 
34) Situações de risco são aquelas em que 
uma pessoa ou grupo de pessoas tem maior 
possibilidade ou chance de adoecer ou até 
mesmo de morrer, sendo assim assinale a 
alternativa que contenha somente situações 
de risco que o ACS deve estar sempre atento: 
 
(A)  As situações de risco que o ACS devem 
estar atentos são: bebês que nascem com menos 
de cinco quilos; crianças desnutridas; filhos de 
mães que não fumam, e não bebem bebidas 
alcoólicas e usam drogas na gravidez; gestantes 
que fumam; gestantes que não realizam pré-
natal; gestantes com diabete e/ou pressão alta; 
acamados; pessoas com deficiência que não tem 
acesso às ações de saúde sejam estas de 
promoção, proteção, diagnóstico, tratamento ou 
reabilitação; pessoas em situação de violência. 
(B)  As situações de risco que o ACS devem 
estar atentos são: bebês que nascem com menos 
de dois quilos e meio (baixo peso); crianças 
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nutridas; filhos de mães que fumam, bebem 
bebidas alcoólicas e usam drogas na gravidez; 
gestantes que fumam; gestantes que realizam 
pré-natal; gestantes com diabete e/ou pressão 
alta; acamados; pessoas com deficiência que tem 
acesso às ações de saúde sejam estas de 
promoção, proteção, diagnóstico, tratamento ou 
reabilitação; pessoas em situação de violência. 
(C)  As situações de risco que o ACS devem 
estar atentos são: bebês que nascem com menos 
de dois quilos e meio (baixo peso); crianças 
desnutridas; filhos de mães que fumam, bebem 
bebidas alcoólicas e usam drogas na gravidez; 
gestantes que fumam; gestantes que não 
realizam pré-natal; gestantes com diabete e/ou 
pressão alta; acamados; pessoas com deficiência 
que não tem acesso às ações de saúde sejam 
estas de promoção, proteção, diagnóstico, 
tratamento ou reabilitação; pessoas em situação 
de violência.  
(D)  As situações de risco que o ACS devem 
estar atentos são: bebês que nascem com mais 
de três quilos (baixo peso); crianças desnutridas; 
filhos de mães que fumam, bebem bebidas 
alcoólicas e não usam drogas na gravidez; 
gestantes que fumam; gestantes que não 
realizam pré-natal; gestantes com diabete e/ou 
pressão alta; acamados; pessoas com deficiência 
que não tem acesso às ações de saúde sejam 
estas de promoção, proteção, diagnóstico, 
tratamento ou reabilitação; pessoas em situação 
de violência.  
(E) O agente comunitário de saúde não 
possuí população e locais de risco, pois ele terá 
que atender somente a pessoa idosa em sua 
área de trabalho. 
 
35) Assinale a alternativa que complete a frase 
de forma correta: “O ____________ do 
território/área/micro área consiste em uma 
forma de retratar e aumentar conhecimentos 
sobre a _____________, é um ___________ 
que representa no papel o que existe naquela 
localidade: ruas, casas, escolas, serviços de 
saúde, pontes, córregos e outras coisas 
importantes. O mapa deve ser uma ferramenta 
indispensável para o trabalho. É o desenho de 
toda a área/território de atuação da equipe de 
saúde. O ____________ ajuda a organizar 
melhor o trabalho.” 
 
(A)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: nutrição, estado, bairro e 
saúde. 
(B)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: estado, saúde, federal e 
assistência social. 
(C)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: doença, emergência, urgência 
e tratamento. 

(D)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: hospital, doença, assistência 
social e saneamento básico. 
(E)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: mapeamento, comunidade, 
desenho e mapa. 
 
36) Assinale a alternativa que complete a frase 
de forma correta: “O _________________ 
identifica as características sociossanitárias 
dos domicílios no território das equipes de 
Atenção _____________. Este cadastro busca 
identificar situações de populações 
domiciliadas em locais que não podem ser 
considerados domicílio, por exemplo, 
situação de rua, no entanto devem ser 
_____________ pela equipe de Saúde.” 
 
(A)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: hospital, doença e assistência 
social. 
(B)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: cadastro nutricional, básica e 
acamados. 
(C)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: cadastro domiciliar, básica e 
monitorados. 
(D)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: cadastro emergencial, 
acamados e internamento. 
(E)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: residência, assistencial e 
hospital. 
 
37) Sobre o planejamento das ações que o 
Agente Comunitário de Saúde deve realizar no 
seu dia a dia de trabalho, assinale a 
alternativa correta: 
 
(A)  O planejamento das ações é um 
instrumento de gestão que não visará promover o 
desenvolvimento institucional, pois o objetivando 
do planejamento não visa melhorar a qualidade e 
efetividade do trabalho desenvolvido e sim a 
rentabilidade do local.  
(B)  Planejar as ações não é improvisar, é 
preparar e organizar bem o que se irá fazer, 
acompanhar sua execução, reformular as 
decisões já tomadas, redirecionar sua execução, 
se necessário, e avaliar o resultado ao seu 
término. No acompanhamento da execução das 
ações, verifica-se se os objetivos pretendidos 
estão sendo alcançados ou não, para poder 
intervir a tempo de modificar o resultado final, 
alcançando assim seu objetivo.  
(C)  O Agente Comunitário de Saúde deverá 
planejar individualmente o seu trabalho, dando 
prioridade para aquelas famílias que necessitam 
ser acompanhadas com maior frequência, pois, 
as famílias em risco e as que pertencem aos 
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grupos prioritários precisam ser acompanhadas 
mais de perto.  
(D)  O planejamento das ações pressupõe 
passos, momentos ou etapas básicas 
estabelecidas não havendo necessidade de 
seguir uma ordem lógica. 
(E)  Planejar as ações é improvisar, é preparar 
e organizar bem o que se irá fazer, acompanhar 
sua execução, reformular as decisões já 
tomadas, redirecionar sua execução, se 
necessário, e não há necessidade de avaliar o 
resultado ao seu término. No acompanhamento 
da execução das ações, verifica-se se os 
objetivos pretendidos estão sendo alcançados ou 
não, para poder intervir a tempo de modificar o 
resultado final, alcançando assim seu objetivo. 
 
38) Assinale a alternativa que complete a frase 
de forma correta: “A __________ e a 
estratificação de risco da gestação devem 
acontecer na ___________ e nas demais 
consultas do pré natal, permitindo a 
orientação e os encaminhamentos adequados 
em cada momento da gravidez. Deve ser 
garantido o acesso da gestante aos serviços 
de atenção _____________ à gestação de 
risco, conforme desenho da Rede de 
Atenção.” 
 
(A)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: implantação, terceira e 
nutrição. 
(B)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: residência, quarta e domiciliar. 
(C)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: gestação, oitava e residencial. 
(D)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: doença, saúde e gestação. 
(E)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: avaliação, primeira e 
especializada. 
 
39) Assinale a alternativa que complete a frase 
de forma correta: “No dia da alta do bebê, o 
hospital/maternidade onde foi realizado o 
parto entrega a carteira da criança com os 
dados registrados para mãe e deverá 
comunicar a Unidade de Atenção Primária de 
referência sobre as condições de saúde da 
mãe e do bebê. A partir desse comunicado, a 
equipe de saúde da APS deve programar a 
visita domiciliar até o _____________ dia após 
o parto, para avaliação da mãe e do bebê. Até 
essa data, a Unidade de atenção primária já 
deverá ter recebido a Declaração de Nascidos 
Vivos (DN) e a ______________ de risco da 
criança, para a identificação __________ de 
fatores de risco.” 
 
(A)  As palavras que completam a frase de 

forma correta são: quinto, estratificação e 
precoce. 
(B)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: sétimo, emergencial e tardia. 
(C)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: décimo, urgência e 
intermediária.  
(D)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: vigésimo, nutricional e tardia. 
(E)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: trigésimo, assistencial e 
precoce. 
 
40) A definição a seguir diz respeito a qual 
conceito importante de trabalho do Agente  
Comunitário de Saúde: “é definida como um 
desequilíbrio entre o suprimento de nutrientes 
e energia e a demanda corporal e do 
inadequado aproveitamento biológico dos 
alimentos ingeridos, devido à má absorção ou 
por infestação de parasitas.” 
 
(A)  Conceito de equidade.  
(B)  Conceito de territorialização.  
(C)  Conceito de urgência.   
(D)  Conceito de desnutrição. 
(E)  Conceito de domicilio. 


