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Caderno
de Prova

maio

04

4 de maio
das 14 às 18 h
4 h de duração*
20 questões

ANF/a • Ensino Fundamental Completo

1F01 Agente Comunitário de Saúde ESF
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

Texto
“Três irmãs velhinhas tomavam chá.
— Acho que estou ficando esclerosada – disse uma
delas. – Hoje eu me peguei com a vassoura na mão e
não lembrava se já havia ou não varrido a casa.
— Isso não é nada – falou a outra. – Ontem eu me vi de
pé, ao lado da cama, de camisola, e não sabia se tinha
acabado de acordar ou se estava me preparando para
dormir.

(10 questões)
2. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) As palavras Três e chá receberam acento gráfico por serem monossílabas tônicas.
b. ( ) O acento gráfico de vocês se justifica porque a
palavra é paroxítona em e.
c. ( ) A letra a das palavras não e mão recebeu til
por ser vogal oral.
d. ( ) A expressão “Toc-toc-toc” faz parte da fala da
segunda irmã.
e. ( ) A expressão “ao lado da cama” dá ideia do
motivo por que a segunda irmã se encontrou
de pé.

A terceira abanou a cabeça.
— Deus me livre de ficar como vocês… – Deu três
batidinhas na mesa: Toc-toc-toc.
Olhou para as outras e disse, espantada:
— Esperem um pouco, que eu já volto! Tem gente
batendo na porta!.”

3. Assinale a alternativa correta, quanto à pontuação.
a. (
b.
c.
d.

1. Assinale a alternativa correta.
A terceira velhinha:
a. ( ) não percebeu se havia ou não varrido a casa.
b. ( X ) não percebeu que se encontrava na mesma
situação das irmãs.
c. ( ) mostrou-se aborrecida com o fato de as irmãs
serem mais esquecidas que ela.
d. ( ) explicou às irmãs que todas elas realmente
estavam esclerosadas.
e. ( ) à noite, ao pé da cama, não sabia se estava de
camisola porque iria dormir ou porque acabava de acordar.

e.

) Os travessões que iniciam a maioria das frases
podem ser substituídos por parênteses.
( ) Na última oração, a vírgula separa uma expressão explicativa.
( ) As vírgulas, em “de pé, ao lado da cama, de
camisola, e não sabia” isolam apostos.
( ) Os travessões podem ser empregados para
isolar vocativos, como antes de “disse uma
delas” e de “falou a outra”.
( X ) As reticências, em “Deus me livre de ficar
como vocês…”, indicam interrupção do
pensamento.

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão corretas, quanto à ortografia.
Escrevem-se com:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

x: coxixar, flexa, xuxu.
j: aljema, mejera, monje.
z: altivez, rapidez, talvez.
g: cangica, gorgeta, mangedoura.
ç: agreção, compreenção, suceção.
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5. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Perder a memória é mal!
Tão apressado, onde ele vai?
Conheci as três irmãs à três anos.
A casa das irmãs fica a dois quilômetros daqui.
Ontem, mau cheguei à minha rua e vi as três
irmãs.

8. Sobre o ataque ocorrido na Maratona de Boston de
2013, é correto afirmar:
a. (
b.
c.
d.

Atualidades

5 questões

6. Assinale a alternativa correta sobre as manifestações populares que agitaram o cenário político brasileiro em junho de 2013.
a. ( ) As manifestações da presidente Dilma
Rousseff elogiando os protestos impediram
depredações no Palácio do Itamaraty.
b. ( ) Em Santa Catarina, o anúncio da redução do
preço das tarifas dos transportes municipais
impediu manifestações de protestos.
c. ( ) As violentas manifestações em São Paulo e no
Rio de Janeiro não evitaram o aumento das
tarifas dos transportes municipais.
d. ( ) Apesar da destruição de agências bancárias e
queima de ônibus no país, não houve repressão policial violenta.
e. ( X ) Uma tônica dos protestos foi o descontentamento com os serviços públicos de educação,
saúde e transportes.

7. Com relação ao Xisto, rocha de valor econômico
significativo, é correto afirmar:
a. ( ) Os custos de produção do gás torna sua
exploração econômica inviável.
b. ( ) Ameaças ambientais da exploração impedem
a produção de gás em larga escala.
c. ( X ) É abundante no Brasil e dele se pode extrair
gás combustível.
d. ( ) No Brasil, as reservas são escassas e concentradas na Região Sudeste.
e. ( ) Os EUA projetam substituir o uso do petróleo
pelo gás de Xisto até 2020.
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e.

) O alvo dos terroristas eram os hotéis, que
hospedavam os atletas.
( ) Os autores do atentado, todos de origem
afegã, foram presos.
( ) Três terroristas dispararam centenas de tiros
contra os maratonistas.
( X ) Duas explosões mataram três pessoas e feriram mais de 180.
( ) Os dois jovens ucranianos responsáveis pelo
ataque foram mortos pela polícia.

9. Assinale a alternativa que aponta corretamente
o acontecimento histórico ocorrido em 2013, e relevante para parte significativa da população ocidental.
a. ( X ) A escolha de Jorge Mario Bergoglio como
novo papa.
b. ( ) A indicação de Nelson Mandela ao Prêmio
Nobel da Paz.
c. ( ) A retirada das tropas estadunidenses do território afegão.
d. ( ) A assinatura do acordo de Internacionalização
da Floresta Amazônica.
e. ( ) A eliminação de tarifas alfandegárias entre os
países do MERCOSUL.

10. Sobre a emenda constitucional aprovada em
2013, que regulamenta o trabalho das domésticas, é
correto afirmar que ela estabelece:
a. ( ) Auxílio-creche e salário-família facultativos.
b. ( X ) Jornada de trabalho normal não superior a
8 horas diárias e a 44 horas semanais.
c. ( ) Remuneração menor que o salário mínimo,
em casos especiais.
d. ( ) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
facultativo.
e. ( ) Hora extra remunerada no máximo de 40% da
hora normal.
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Conhecimentos Específicos
11. Assinale a alternativa que se refere corretamente
àquelas parasitoses que têm o seu modo de transmissão exclusivamente por via oral/fecal.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Malária
Teníase
Filariose
Ascaridíase
Esquistossomose

12. Algumas parasitoses intestinais, além de sintomas gastrointestinais inespecíficos, podem ter outros
sinais e sintomas que sugerem um diagnóstico mais
específico.
Assim, quando uma criança com suspeita de verminose queixa-se também de prurido anal intenso, principalmente à noite, deve-se pensar em parasitose por:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Oxiúrus.
Amebíase.
Estrongiloides.
Ascaridíase.
Teníase.

13. O exame inicial que deve ser realizado para o
diagnóstico de infecção pelo HIV em todos os pacientes é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

PCR
Western blood.
Anti HIV-1 e anti-HIV-2.
Imunofluorescência indireta.
Dosagem de carga viral.

(10 questões)

14. Em pacientes com suspeita de infecção pelo HIV,
o tempo compreendido entre a aquisição da infecção
e a sua detecção por testes sorológicos, que varia de
seis a doze semanas, é conhecido como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

AIDS.
Soroconversão.
Infecção retroviral aguda.
Fase sintomática inicial.
Janela imunológica

15. O vetor responsável pela epidemia de Dengue é
o:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Anopheles.
Aedes aegypty.
Triatomídeo (barbeiro).
Tunga penetrans.
Larva migrans.

16. A vigilância epidemiológica da Dengue se baseia
em:
a. ( ) Vacinação nas áreas epidêmicas.
b. ( ) Busca ativa em populações de risco.
c. ( X ) Controlar a ocorrência da doença através do
combate ao mosquito transmissor.
d. ( ) Isolamento de casos suspeitos e confirmados.
e. ( ) Prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis.
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17. Epidemias causadas por vírus costumam ter evolução rápida e autolimitada. Um dos exemplos que
podemos citar dessa condição é:

20. A primeira etapa do trabalho do ACS junto à
comunidade consiste em registrar nas fichas do
Sistema de informações de Atenção Básica o(a):

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Malária.
Gripe H1N1.
Hanseníase.
Salmonelose.
Tuberculose pulmonar.

18. O desenvolvimento das principais ações do
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)
na Atenção Básica é de responsabilidade:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Do Secretario Municipal de Saúde.
Da Coordenação Municipal do PACS.
Da enfermeira da Unidade Local de Saúde.
Dos próprios agentes comunitários de saúde.
Do médico da equipe de saúde da família da
Unidade Local de Saúde.

19. As Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde garantem:
a. ( X ) A participação da população no processo
de formulação das políticas de saúde e de
controle da sua execução em todos os níveis,
desde o federal até o municipal.
b. ( ) A participação da população no processo
de formulação das políticas de saúde e de
controle da sua execução exclusivamente nos
níveis estadual e municipal.
c. ( ) A participação da população apenas na execução das políticas de saúde.
d. ( ) A participação do processo de execução e
controle da sua execução sem intervir na
formulação das políticas de saúde exclusivamente nos níveis, estadual e municipal.
e. ( ) A participação do processo de formulação das
políticas de saúde, de sua execução e de controle da sua execução exclusivamente no nível
federal.
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( )
( )
( )
( )
(X)

Mapeamento.
Ações coletivas.
Ações intersetoriais.
Identificação de microáreas de risco.
Cadastramento/diagnóstico.

.
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