PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:
PRÉDIO

SALA

NOME

Nº DE IDENTIDADE

ÓRG. EXPED.

UF

Nº DE INSCRIÇÃO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS
CADERNO DE PROVA

B

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CADERNO DE PROVA

B

01. Segundo a Lei nº 8.080/90, no seu art. 3º, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes todos os citados
abaixo, EXCETO
A) o trabalho.

B) a alimentação.

C) o meio ambiente.

D) a educação.

E) a tipagem sanguínea.

02. A respeito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa CORRETA.
A) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter complementar.
B) Têm privilégios na assistência à saúde pelo SUS as famílias de baixa renda.
C) O SUS é um órgão importante na gestão e tem responsabilidade pela condução das políticas públicas de saúde no país, que
viabiliza, quando necessário, todos os problemas de saúde de uma comunidade.
D) Famílias que não contribuem com a previdência social não têm direito de acesso aos serviços e às ações do SUS.
E) Não faz parte do campo de atuação do SUS a vigilância sanitária e a orientação alimentar.
03. Sobre os objetivos da Lei Orgânica da Saúde/SUS (Lei nº 8.080/1990), que regulamenta, em todo o território
nacional, as ações e os serviços de saúde como um “direito de todos”, analise os itens abaixo:
I.

A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
II. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
III. A formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços
para a sua promoção, proteção e recuperação.
IV. Ações restritas ao município de fiscalização da higiene pública, ainda que não tão amplamente realizada, como
também de métodos de conservação ambiental.
Estão CORRETOS
A) I, II, III e IV.
B) I, II e III, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
E) II, III e IV, apenas.
04. Com o SUS, toda a população brasileira passou a ter direito à saúde universal e gratuita, financiada com recursos
provenientes dos orçamentos, EXCETO
A) da Rede Privada.
B) dos Estados.
C) do Distrito Federal.

D) dos Municípios.
E) da União.

05. Assinale a alternativa que NÃO compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).
A) Vigilância sanitária
B) Vigilância econômica social
C) Saúde do trabalhador
D) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica
E) Vigilância epidemiológica
06. Sobre os princípios constitucionais do SUS, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Universalidade
Equidade
Descentralização
Participação social
Competitividade

Estão CORRETOS
A) I, II, III, IV e V.
B) I, II e V, apenas.
C) I, II, III e IV, apenas.
D) I, III, IV e V, apenas.
E) II, III e IV, apenas.
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07. O texto “Entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” refere-se a um dos princípios do
SUS, constante na alternativa
A) União de assistência
B) Integralidade de assistência
C) Competência social

D) Participação política
E) Elaboração de plano gestor

08. A dengue é uma doença febril aguda, causada por um vírus. Constitui-se em um dos principais problemas de saúde
pública no mundo, tendo como o vetor de transmissão o mosquito denominado de
A) Paederus sp.
B) Triatoma brasiliensis.
C) Culex quinquefasciatus.

D) Paraponera clavata.
E) Aedes aegypti.

09. Na Lei nº 8.080/90, no seu art. 16, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, EXCETO
A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
B) participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgãos afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele
decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.
C) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
D) questionar sobre o impacto que as tecnologias provocam no âmbito da saúde das policlínicas.
E) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
10. A direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS), em seu art. 17, coordena e, em caráter complementar, executa
ações e serviços de
I.
II.
III.
IV.
V.

vigilância epidemiológica.
vigilância sanitária.
alimentação e nutrição.
saúde do trabalhador.
equidade familiar.

Estão CORRETOS, apenas, os itens
A) I e II.

B) II, III e IV.

C) II, IV e V.

D) I, II, III e IV.

E) IV e V.

11. Leia, com atenção, as afirmações abaixo sobre o Sistema Único de Saúde na Lei 8080/90 e coloque F nas Falsas e V
nas Verdadeiras.
( ) O SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, como forma de efetivar o mandamento
constitucional do direito à saúde como um “direito de todos” e “dever do Estado” e está regulado pela Lei
nº. 8.080/1990, a qual operacionaliza o atendimento público da saúde.
( ) Fazem parte do Sistema Único de Saúde os centros e postos de saúde, os hospitais públicos - incluindo os
universitários, os laboratórios e hemocentros (bancos de sangue), os serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância
Epidemiológica, Vigilância Ambiental, além de fundações e institutos de pesquisa acadêmica e científica, como a
FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz - e o Instituto Vital Brazil.
( ) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde - SUS em caráter nem mesmo
complementar, tendo em vista que os planos particulares são de caráter exclusivo de quem efetua seu pagamento
mensalmente para ter direitos garantidos e diferenciados do SUS, não havendo, assim, confluência entre eles.
( ) As ações e os serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada, em
níveis de complexidade decrescente, conforme a amplitude de suas necessidades.
( ) Essa lei regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde, executados isolada ou
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V-V-F-F-V
B) V-F-F-V-V
C) F-F-V-F-V

D) V-F-V-F-V
E) V-V-F-V-V
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12. Trata-se de uma diretriz do Sistema Único de Saúde, que permite o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis
de assistência. Estamos nos referindo à
A) Integralidade.
B) Descentralização.
C) Legitimidade.
D) Universalidade.
E) Intencionalidade.
13. A Lei Nº 8080/90 dispõe, em seu art. 13, que a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais, abrangerá as seguintes atividades, EXCETO:
A) Alimento e nutrição.
B) Ciência e tecnologia.
C) Saneamento e meio ambiente.
D) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
E) Recursos financeiros do bolsa família.
14. Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência à saúde no País tinha um caráter
A) humanista.
B) transformista.
C) contributivo.
D) universalista.
E) compensatório.
15. O art.16 da Lei Federal nº 8080/90 atribui à direção nacional do SUS a participação na formulação e na
implementação das políticas de
A) controle das agressões ao meio ambiente.
B) educação corporativa na saúde.
C) controle urbanitário e humanístico.
D) prevenção ao controle da saúde social.
E) redução dos agravos à saúde.
16. São atribuições do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO:
A) Estimular continuamente a organização comunitária.
B) Coletar dados sobre aspectos sociais, econômicos, sanitários e culturais.
C) Participar e coordenar na execução das ações de vigilância epidemiológica da comunidade de distritos distantes de seu
domicílio.
D) Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de vigilância epidemiológica e óbitos ocorridos.
E) Informar aos demais membros da equipe de saúde a disponibilidade, necessidades e dinâmica social da comunidade.
17. É CORRETO afirmar que ACS resultou da criação do
A) PACS (Programa dos Agentes Comunitários de Saúde) em 1991.
B) PGS (Programa Geral da Saúde) em 1988.
C) PCF (Programa Comunitário da Família) em 1990.
D) PACGS (Programa dos Agentes Comunitários Gerais da Saúde) em 1991.
E) PSF (Programa da Saúde da Família) em 2015.
18. Sobre um bom desempenho da função de ACS, analise as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA.
A) Conhecer não só os problemas da comunidade mas também suas potencialidades de crescer e se desenvolver social e
economicamente.
B) Observar as pessoas, as coisas, os ambientes.
C) Agir com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais.
D) Conhecer o território.
E) Agir, de forma isolada, frente aos problemas da comunidade e comunicar aos demais membros da equipe de saúde a solução
por ele diagnosticada para viabilizar a ação frente à família assistida.
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19. Sobre o Agente Comunitário de Saúde, é CORRETO afirmar que deve
A) orientar as pessoas de acordo com as instruções da equipe de saúde.
B) acompanhar a situação de saúde das pessoas para ajudá-las, quando solicitado, por meio de um formulário que dará origem
ao seu prontuário no SUS.
C) identificar, apenas, as áreas e situações de risco individual e coletivo, quando solicitado pelo médico do PSF.
D) encaminhar as pessoas aos serviços de saúde, quando necessário, em casos cirúrgicos ou de doenças congênitas.
E) estar atento ao que acontece com as famílias de seu território, quando for cobrado pelo médico do Programa da Saúde da
Família.
20. A situação de risco pode ser agravada por obstáculos ou fatores que dificultam ou impedem as pessoas de terem
acesso às unidades de saúde. Sobre isso, analise os itens abaixo:
I. Localização do serviço com barreiras geográficas ou distante da comunidade
II. Horários e dias de atendimento restritos ou em desacordo com a disponibilidade da população
III. Ausência de condições para acesso das pessoas com deficiência física, falta de espaço para cadeira de rodas,
banheiros não adequados
IV. Capacidade de atendimento insuficiente
Estão CORRETOS
A) II e III, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I, II e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.
E) I e III, apenas.
21. Das ações a seguir, assinale a que NÃO compete ao profissional ACS.
A) Realizar planejamento.
B) Escutar/acolher o usuário.
C) Aplicar larvicida.
D) Realizar ações de educação em saúde.
E) Realizar cadastramento das famílias.
22. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) atua como um elo, realizando a ligação, de forma efetiva, da comunidade às
unidades de saúde. A etapa inicial de seu trabalho é o cadastramento das famílias de sua microárea – o seu território
de atuação. O ACS, dependendo das necessidades locais, deverá atender a um número máximo de
A) 100 pessoas.
B) 630 pessoas.
C) 750 pessoas.
D) 1000 pessoas.
E) 550 pessoas.
23. O mapeamento da área de atuação do ACS é uma forma de retratar e aumentar conhecimentos sobre a sua
comunidade. O mapa é um desenho, 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 seu trabalho, podendo
A) identificar, com símbolos, os grupos prioritários: gestantes, idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas acamadas, crianças
menores de cinco anos, pessoas com deficiência, usuário de drogas, pessoas com hanseníase, pessoas com tuberculose etc.
B) marcar as barreiras geográficas que dificultam o caminho das pessoas até os serviços de saúde (rios, morros, mata cerrada
etc.).
C) planejar as visitas de cada dia sem perder tempo.
D) realizar consulta médica em domicílio, viabilizando a vida dos acamados.
E) conhecer a realidade da comunidade e planejar como resolver os problemas de saúde com mais eficácia.
24. O Sistema de Informação sobre a Mortalidade (SIM) foi o primeiro sistema de informações em Saúde, cuja criação
ocorreu em
A) 1980.

B) 1975.

C) 1990.
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25. É CORRETO afirmar que o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) tem como objetivo
A) facilitar a formulação e avaliação das políticas, planos e programas de saúde, subsidiando o processo de tomada de
decisões, com vistas a contribuir para a melhoria da situação de saúde da população.
B) verificar as práticas em saúde da família e realizar a agregação e o processamento das informações da população adscrita.
C) realizar ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
D) executar ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único de saúde para a população carente.
E) manter as ações e os serviços públicos de saúde, atuando na formulação e no controle da execução dos casos de saúde
pública, como na tuberculose e hanseníase.
26. Em um posto de saúde, 20% dos profissionais atuam realizando visitas domiciliares. Sabendo-se que, nesse posto,
ainda, há 24 profissionais que atuam em outras atividades, quantos profissionais existem, ao todo, nesse posto de
saúde?
A) 44

B) 40

C) 35

D) 30

E) 28

27. As agentes de uma comunidade estão organizando as cartilhas preventivas sobre dengue que serão distribuídas
para a população. Elas montaram uma pilha com 50 cartilhas, iguais umas às outras, com 30 páginas cada uma e
resolveram pesar o material para saber quanto esforço seria necessário para carregá-lo. Elas obtiveram que essa
pilha pesa exatamente 7 kg e 500 g. Se essas cartilhas forem refeitas com 20 páginas cada uma, quanto passaria a
pesar uma pilha composta por 100 dessas novas cartilhas?
A) 10 kg
B) 15 kg 500 g
C) 20 kg
D) 28 kg 500 g
E) 30 kg

28. Vinte e nove pacientes foram distribuídos para três clínicos gerais de uma unidade de saúde: João, José e Maria.
João e Maria atenderão a mesma quantidade de pacientes, enquanto José atenderá dois pacientes a mais que seus
dois colegas de trabalho. Quantos pacientes serão atendidos por José?
A) 10
B) 11
D) 13
C) 12
E) 14
29. Para realizar uma dinâmica em uma das reuniões com a organização comunitária do bairro onde atua, Ana dividiu
uma folha de papel, conforme a figura a seguir:

A parte sombreada representa o número de pessoas que Ana convidará nessa reunião, para falar sobre as ações de
saúde que acontecem no bairro. Qual forma decimal da fração abaixo representa a parte sombreada da figura montada
por Ana?
A) 0,16
B) 0,25
C) 0,36
D) 0,40
E) 0,50
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30. Ricardo tem 43 anos e 1,82 metros de altura. Ele foi ao posto fazer exames de rotina. Assim que seu médico o viu,
pediu que a agente de saúde o conduzisse à balança para verificar seu peso. Ele subiu na balança, e a seta, na reta
numérica a seguir, mostra onde ficou o ponteiro da balança, quando Ricardo subiu no equipamento. Quantos quilos
o ponteiro indica?

A) 64 kg
B) 64,1 kg
C) 64,5 kg
D) 65 kg
E) 65,1 kg
31. Para evitar problemas com o Aedes aegypti, um agente comunitário de saúde recomendou que Mário despejasse
toda a água de uma caixa de capacidade de 1 m3 completamente cheia que está em seu quintal, mas não tem
cobertura nem tampa, em tambores de 5 litros disponíveis em sua casa (todos com tampas). Quantos tambores serão
necessários para Mário transferir toda a água?
A) 20
B) 50
C) 100
D) 150
E) 200
32. Para realizar o treinamento e a avaliação dos agentes comunitários de sua equipe, um enfermeiro montou um curso
de formação. Nesse curso, Judite terá duas aulas seguidas (sem intervalo) sobre como colaborar com a farmácia. Se
cada aula tem 50 minutos de duração, e a primeira aula começa às 7h 30, então Judite sairá da sala de aula somente
às
A) 8h 10.
B) 8h 30.
C) 9h 10.
D) 9h 20.
E) 9h 30.
33. Para traçar o perfil dos usuários de uma unidade de saúde da família, a equipe de agentes montou uma pesquisa
realizada com os seus frequentadores, e as porcentagens de respostas a duas perguntas estão apresentadas a seguir:
Qual seu estado civil?
Solteiro: 36%
Casado: 48%
Viúvo: 3,5%
Outro: 12,5%

Você tem filhos?
Não: 42%
Sim, um: 23,5%
Sim, dois: 27,5%
Sim, três ou mais: 7%

Todos os entrevistados responderam às duas perguntas acima. Nesse caso, podemos concluir que, entre esses
entrevistados,
A) o número de casados é menor que o de solteiros e viúvos.
B) há pessoas que não são casadas e têm filhos.
C) quem é casado obrigatoriamente disse que tem filho.
D) o número de casados é equivalente ao número de filhos.
E) quem tem três ou mais filhos é viúvo.
34. A sala de curativos de um posto de saúde possui quatro portas. De quantas maneiras distintas, um auxiliar de
enfermagem consegue entrar nessa sala e dela sair, utilizando sempre uma porta diferente?
A) 3

B) 4

C) 7

D) 8

7

E) 12
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35. A sala da recepção de uma unidade de saúde tem duas mesas, com duas gavetas cada uma. Cada gaveta contém
duas caixas e, em cada caixa, há dois carimbos. Considerando, apenas, essas duas mesas, qual o número total de
carimbos que existe nessa recepção?
A) 16

B) 12

C) 10

D) 8

E) 6

Texto 1
Direito à Saúde

1º

O Direito à saúde é parte de um conjunto de direitos chamados direitos sociais, que têm como inspiração o
valor da igualdade entre as pessoas. No Brasil esse direito apenas foi reconhecido na Constituição Federal
de 1988. Antes disso, o Estado apenas oferecia atendimento à saúde para trabalhadores com carteira
assinada e suas famílias; as outras pessoas tinham acesso a esses serviços como um favor e não como um
direito. Durante a Constituinte de 1988, as responsabilidades do Estado são repensadas e promover a
saúde de todos passa a ser seu dever:

2º

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Constituição Federal de 1988, artigo 196.

3º

Esse artigo não deve ser lido apenas como uma promessa ou uma declaração de intenções, este é um
direito fundamental do cidadão que tem aplicação imediata, isto é, pode e deve ser cobrado. A saúde é um
direito de todos, porque sem ela não há condições de uma vida digna, e é um dever do Estado, porque é
financiada pelos impostos que são pagos pela população. Desta forma, para que o direito à saúde seja uma
realidade, é preciso que o Estado crie condições de atendimento em postos de saúde, hospitais, programas
de prevenção, medicamentos, etc. e, além disso, é preciso que esse atendimento seja universal (atingindo a
todos os que precisam) e integral (garantindo tudo o que a pessoa precise).

4º

A criação do SUS (Sistema Único de Saúde) está diretamente relacionada à tomada de responsabilidade
por parte do Estado. A ideia do SUS é maior do que simplesmente disponibilizar postos de saúde e
hospitais para que as pessoas possam acessar quando precisem. A proposta é que seja possível atuar antes
disso, através dos agentes de saúde que visitam frequentemente as famílias para se antecipar aos
problemas e conhecer a realidade de cada família, encaminhando as pessoas para os equipamentos
públicos de saúde quando necessário. Desta forma, organizado com o objetivo de proteger, o SUS deve
promover e recuperar a saúde de todos os brasileiros, independentemente de onde moram, se trabalham e
quais os seus sintomas. Infelizmente este sistema ainda não está completamente organizado e ainda
existem muitas falhas; no entanto, seus direitos estão garantidos e devem ser cobrados para que sejam
cumpridos.
Disponível em:
http://www.guiadedireitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=31 Acesso
em: 05 out. 2015. Adaptado.

36. O Texto 1 trata, prioritariamente,
A) do princípio da igualdade entre as pessoas.
B) da Constituição Federal de 1988.
C) da criação do Sistema Único de Saúde.
D) do direito fundamental de todos à saúde.
E) das atribuições dos agentes de saúde.
37. Em: “Antes disso, o Estado apenas oferecia (...)” (1º parágrafo), o pronome destacado refere-se ao segmento:
A) direito à saúde.
B) conjunto de direitos.
C) direitos sociais.
D) valor da igualdade.
E) Constituição Federal de 1988.
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38. Os sentidos da afirmação: “Os direitos sociais têm como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas.” estão
adequadamente mantidos em:
A) Os direitos sociais têm como aspiração a igualdade entre as pessoas.
B) Os direitos sociais têm origem na ideia de igualdade entre as pessoas.
C) Os direitos sociais têm como resultado a igualdade entre as pessoas.
D) Os direitos sociais pretendem lutar pela igualdade entre as pessoas.
E) Os direitos sociais buscam obter a igualdade entre as pessoas.
39. Em: “Antes disso, o Estado apenas oferecia atendimento à saúde para trabalhadores com carteira assinada (...)”, a
palavra destacada acrescenta nesse trecho um sentido de
A) adição.
B) explicação.
C) oposição.
D) restrição.
E) ressalva.
40. Os pronomes podem substituir uma palavra, evitando, assim, uma repetição desnecessária. Na língua portuguesa, a
vinculação entre essa palavra e o pronome que a substitui é estabelecida pelo sentido e pode ser marcada pela
concordância nominal. Observe:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
Considerando os sentidos do texto e as regras de concordância nominal, conclui-se que o pronome destacado está
substituindo a palavra
A) saúde.
B) direito.
C) políticas.
D) redução.
E) agravos.
41. No trecho: “Esse artigo não deve ser lido apenas como uma promessa ou uma declaração de intenções” (3º parágrafo),
o autor quer dizer que:
A) se o artigo for considerado uma promessa ou uma declaração de intenções, o seu conteúdo nunca será cumprido.
B) aquilo que está proposto em forma de promessas e de declarações de intenção não é, necessariamente, cumprido.
C) só os artigos bem formulados podem ter garantido o cumprimento de suas propostas.
D) os direitos são criados a partir de promessas e de declarações de intenção.
E) os direitos só se tornam realidade quando são bem compreendidos pela população.
42. Em relação aos sentidos do trecho: “A ideia do SUS é maior do que simplesmente disponibilizar postos de saúde e
hospitais para que as pessoas possam acessar quando precisem (...)”, a palavra destacada:
A) amplia a importância da existência de postos de saúde e de hospitais para que as pessoas possam ser atendidas.
B) indica que o autor defende uma limitação no número de postos de saúde e de hospitais disponíveis.
C) minimiza a importância do SUS na garantia do direito pleno à saúde, que é dever do Estado.
D) mostra que a disponibilização de postos de saúde e de hospitais não é suficiente para que o SUS cumpra plenamente o seu
papel.
E) valoriza a disponibilização de postos de saúde e de hospitais para a população necessitada.
43. “A proposta é que seja possível atuar antes disso” (4º parágrafo), ou seja, a proposta é que seja possível atuar antes
A) da criação do SUS.
B) da responsabilidade do Estado.
C) da disponibilização de postos de saúde.
D) da construção de hospitais.
E) de as pessoas adoecerem.
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44. No trecho: “(...) para que o direito à saúde seja uma realidade, é preciso que o Estado crie condições de atendimento em
postos de saúde, hospitais, programas de prevenção, medicamentos, etc. e, além disso, é preciso que (...)”, o segmento
destacado reitera e enfatiza uma ideia de
A) acréscimo.

B) alternância.

C) conclusão.

D) enumeração.

E) oposição.

45. No Texto 1, o segmento “equipamentos públicos de saúde” (4º parágrafo) engloba
A) o Sistema Único de Saúde – SUS.
B) a responsabilidade do Estado.
C) postos de saúde e hospitais.

D) os agentes de saúde.
E) todos os brasileiros.

46. O grupo em que todas as palavras são acentuadas graficamente pela mesma razão é:
A) saúde – famílias – políticas.
B) econômicas – igualitários – há.
C) único – possível – através.
D) públicos – saúde – necessário.
E) além – através – está.
47. A flexão dos verbos segue modelos que, em certos casos, servem também como orientação ortográfica. Observe uma
das flexões do verbo „criar‟ a seguir.

Criar → crie
Identifique, entre as opções a seguir, a flexão que, obedecendo ao mesmo modelo do verbo „criar‟, está grafada
CORRETAMENTE.
A) Atuar → atue.
B) Constituir → constitue.
C) Distribuir → distribue.
D) Possuir → possue.
E) Substituir → substitue.
48. Da mesma forma que em “direito à saúde”, a crase é obrigatória em:
A) Finalmente o juiz absolveu à ré.
B) Ele fez jus à uma aposentadoria.
C) Ela tem direito à plano de saúde.
D) A música é uma homenagem à vida.
E) Todos merecem ter acesso à bens culturais.
49. No final do primeiro parágrafo, os dois pontos:
A) complementam ideias opostas.
B) dividem períodos muito longos.
C) introduzem uma citação.
D) marcam o início de uma fala.
E) separam itens de enumeração.
50. Observe o atendimento às regras de concordância no trecho: “(...) o Estado apenas oferecia atendimento à saúde para
trabalhadores com carteira assinada e suas famílias; as outras pessoas tinham acesso a esses serviços como um favor e
não como um direito (...)”. Assinale a alternativa na qual as regras de concordância foram também atendidas.
A) Fazem poucos anos que a Constituição garantiu o acesso à saúde a todos os brasileiros.
B) Na Constituição brasileira, estão totalmente garantidos aos cidadãos o acesso à saúde.
C) Julgam-se plenamente desenvolvidos os países que garantem plenos direitos a todos os seus cidadãos.
D) Embora haja uma Constituição que assegura saúde a todos, ainda existe muitas falhas no sistema de saúde brasileiro.
E) Apesar de os trabalhadores de carteira assinada terem acesso ao sistema de saúde, o resto da população não tinham.
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ATENÇÃO


Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas

do tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 25 (vinte e cinco) questões de
Conhecimentos Gerais ( Língua Portuguesa e Matemática) e 25 (vinte e cinco) questões de
Conhecimentos Específicos concernentes às atribuições do Cargo.
 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas,
informe, imediatamente, ao Fiscal.
 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome
completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de
Inscrição.
 Para registrar suas respostas às Provas, você receberá um Cartão-Resposta para registrar
as alternativas escolhidas nas questões objetivas do tipo múltipla escolha.
 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica
azul ou preta.
 O tempo destinado à Prova está dosado de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.
 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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