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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Quem sabe Deus está ouvindo 

 

Outro dia eu estava distraído, chupando um caju na varanda, e fiquei com a castanha na mão, sem saber onde botar. 
Perto de mim havia um vaso de antúrio; pus a castanha ali, calcando-a um pouco para entrar na terra, sem sequer me dar 
conta do que fazia.  

Na semana seguinte a empregada me chamou a atenção: a castanha estava brotando. Alguma coisa verde saía da 
terra, em forma de concha. Dois ou três dias depois acordei cedo, e vi que durante a noite aquela coisa verde lançara para 
o ar um caule com pequenas folhas. É impressionante a rapidez com que essa plantinha cresce e vai abrindo folhas novas. 
Notei que a empregada regava com especial carinho a planta, e caçoei dela:  

– Você vai criar um cajueiro aí? 
Embaraçada, ela confessou: tinha de arrancar a mudinha, naturalmente; mas estava com pena.  
– Mas é melhor arrancar logo, não é?  
Fiquei em silêncio. Seria exagero dizer: silêncio criminoso – mas confesso que havia nele um certo remorso. Um 

silêncio covarde. Não tenho terra onde plantar um cajueiro, e seria uma tolice permitir que ele crescesse ali mais alguns 
centímetros, sem nenhum futuro. Eu fora o culpado, com meu gesto leviano de enterrar a castanha, mas isso a empregada 
não sabe; ela pensa que tudo foi obra do acaso. Arrancar a plantinha com a minha mão – disso eu não seria capaz; nem 
mesmo dar ordem para que ela o fizesse. Se ela o fizer darei de ombros e não pensarei mais no caso; mas que o faça com 
sua mão, por sua iniciativa. Para a castanha e sua linda plantinha seremos dois deuses contrários, mas igualmente ignaros: 
eu, o deus da Vida; ela, o da Morte.  

Hoje pela manhã ela começou a me dizer qualquer coisa – “seu Rubem, o cajueirinho...” – mas o telefone tocou, fui 
atender, e a frase não se completou. Agora mesmo ela voltou da feira; trouxe um pequeno vaso com terra e transplantou 
para ele a mudinha.  

Veio me mostrar:  
– Eu comprei um vaso...  
– Ahn...  
Depois de um silêncio, eu disse:  
– Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...  
Ela olhou a plantinha e disse com convicção:  
– Esse aqui não vai morrer, não senhor.  
Eu devia lhe perguntar o que ela vai fazer com aquilo, daqui a uma, duas semanas. Ela espera, talvez, que eu o leve 

para o quintal de algum amigo; ela mesma não tem onde plantá-lo. Senti que ela tivera medo de que eu a censurasse pela 
compra do vaso, e ficara aliviada com a minha indiferença. Antes de me sentar para escrever, eu disse, sorrindo, uma 
frase profética, dita apenas por dizer:  

– Ainda vou chupar muito caju desse cajueiro.  
Ela riu muito, depois ficou séria, levou o vaso para a varanda, e, ao passar por mim na sala, disse baixo com certa 

gravidade:  
– É capaz mesmo, seu Rubem; quem sabe Deus está ouvindo o que o senhor está dizendo...  
Mas eu acho, sem falsa modéstia, que Deus deve andar muito ocupado com as bombas de hidrogênio e outros 

assuntos maiores. 
 (BRAGA, Rubem. 1993-1990. 200 crônicas escolhidas – 31ª ed. – Rio de Janeiro: Record, 2010.) 

 
01 
No excerto “Eu fora o culpado, com meu gesto leviano de enterrar a castanha, mas isso a empregada não sabe; ela 
pensa que tudo foi obra do acaso.” (6º§), é possível inferir que o termo assinalado expressa ideia de: 
A) Escolha. 
B) Condição. 
C) Contraste. 
D) Explicação. 

 
02 
Os termos destacados são referentes à mesma classe gramatical, EXCETO: 
A) “folhas novas” 
B) “certo remorso” 
C) “silêncio covarde” 
D) “pequenas folhas” 
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03 
No período “Embaraçada, ela confessou: tinha de arrancar a mudinha, naturalmente; mas estava com pena.” (4º§), a 
palavra “mas” expressa ideia de: 
A) Escolha. 
B) Oposição. 
C) Explicação. 
D) Comparação. 
 

04 
Em “Antes de me sentar para escrever, eu disse, sorrindo, uma frase profética, dita apenas por dizer: [...]” (15º§), é 
possível inferir que o termo “profética” significa: 
A) Basilar. 
B) Fatídica. 
C) Figurativa. 
D) Antagônica. 
 

05 
No fragmento “Na semana seguinte a empregada me chamou a atenção: a castanha estava brotando.” (2º§), os dois 
pontos têm como objetivo: 
A) Introduzir uma explicação. 
B) Expressar exaltação e susto. 
C) Marcar uma pausa mais longa. 
D) Interromper o pensamento do cronista. 
 

06 
Considerando as ideias textuais, é possível inferir que a crônica aborda: 
A) A indiferença do cronista pelo cajueiro. 
B) O despretensioso surgimento do cajueiro. 
C) O cuidado exagerado com plantas insignificantes. 
D) A persistência em cultivar um cajueiro no quintal de casa. 
 

07 
No trecho “Eu fora o culpado, com meu gesto leviano de enterrar a castanha, mas isso a empregada não sabe [...]” 
(6º§), a expressão destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 
A) Irreverente. 
B) Costumeiro. 
C) Precipitado. 
D) Determinado. 
 

08 
“Outro dia eu estava distraído, chupando um caju na varanda, e fiquei com a castanha na mão, sem saber onde botar.” 
(1º§) O termo “distraído”, considerando o sentido textual, significa: 
A) Aéreo. 
B) Hilariante. 
C) Melancólico. 
D) Introvertido. 
 

09 
No excerto “Ela riu muito, depois ficou séria, levou o vaso para a varanda, [...]” (17º§), as formas verbais assinaladas 
expressam: 
A) Hipótese. 
B) Futuro certo. 
C) Continuidade. 
D) Fato concluído. 
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10 
Em “– Mas é melhor arrancar logo, não é?” (5º§), a palavra destacada exprime circunstância de: 
A) Modo. 
B) Tempo. 
C) Dúvida. 
D) Intensidade. 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Uma cerimonialista precisa realizar a confecção de um mapa de acentos para acomodar todos os convidados de um 
casamento. Foi solicitado, previamente, que ela reservasse 2/7 das mesas para a família da noiva e 4/9 das mesas para 
a família do noivo, além de 85 mesas para os amigos do casal. Sabendo-se que a cerimonialista organizou a festa com 
o menor número de mesas possíveis que satisfaz à solicitação, qual foi o total de mesas na festa? 
A) 315 mesas. 
B) 435 mesas. 
C) 485 mesas. 
D) 630 mesas. 
 

12 
Considere as seguintes proposições lógicas: 
 se o fiscal multou o restaurante, então a cozinheira está desempregada. 
 se a cozinheira não está desempregada, então o cliente fez a denúncia. 
 o cliente não fez a denúncia e o fiscal não multou o restaurante. 
Sendo falsas as três proposições apresentadas, qual das proposições seguintes é verdadeira? 
A) O cliente fez a denúncia e o fiscal multou o restaurante. 
B) O fiscal multou o restaurante e a cozinheira está desempregada. 
C) A cozinheira não está desempregada e o cliente não fez a denúncia. 
D) A cozinheira está desempregada ou o fiscal não multou o restaurante ou o cliente fez a denúncia. 
 

13 
Considere a seguinte sequência lógica: 
 

1º 2º 3º 4º 5º 
 

   
  

 

Qual alternativa apresenta o 6º elemento dessa sequência? 
 

A) 

 

  

B) 
 

  

C) 

 

  

D) 
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14 
Gustavo possuía um carro cujo abastecimento completo do tanque custava R$ 425,00. Interessado em trocar de carro, 
ele decide que irá comprar um modelo com tanque de capacidade 20% superior ao de seu carro atual. Quando final-
mente trocou de carro, o preço do combustível havia sofrido aumento de 15% em seu valor. Sendo assim, o valor que 
Gustavo pagará para abastecer completamente o tanque de seu novo carro está compreendido entre: 
A) R$ 510,00 e R$ 540,00. 
B) R$ 541,00 e R$ 560,00. 
C) R$ 560,00 e R$ 580,00. 
D) R$ 580,00 e R$ 600,00. 

 
15 
Uma professora deseja fazer um trabalho em sala de aula sobre o escritor brasileiro Machado de Assis e, antes de 
começar as atividades, perguntou aos seus 40 alunos se eles já haviam lido algumas das obras mais famosas do autor. 
A professora constatou que: 
 18 alunos responderam que já haviam lido “O Alienista”.  
 15 alunos responderam que já haviam lido “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. 
 12 alunos responderam que já haviam lido apenas “Dom Casmurro”. 
 5 alunos responderam que nunca haviam lido nenhum livro do autor. 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que o total de alunos que leu tanto “Memórias Póstumas de Brás Cubas” 
quanto “O Alienista” foi de: 
A) 10 alunos. 
B) 18 alunos. 
C) 28 alunos. 
D) 33 alunos. 
 

16 
Paty comprou uma adega que tem um número x de espaços vazios para colocar seus vinhos. Com a adega vazia, ela 
resolve ir comprando os vinhos aos poucos e traça um plano para preenchê-la completamente: na primeira semana, 
ela comprará vinhos suficientes para preencher 1/4 dos espaços vazios + 3 unidades, guardando todos eles na adega. 
Na segunda semana, Paty comprará vinhos suficientes para preencher 1/3 dos espaços que ainda estão vazios + 2 
unidades, guardando todos eles novamente na adega. Na terceira semana, pretende comprar vinhos suficientes para 
preencher 1/2 dos espaços que ainda estão vazios + 1 unidade, completando, assim, sua adega sem que restem espaços 
vazios. Com base nessas informações, qual será o número de vinhos que Paty irá comprar na primeira semana? 
A) 6 
B) 9 
C) 12 
D) 24 

 
17 
Considere a seguinte proposição lógica: 
 

Se você está de bom humor hoje, então iremos comemorar à noite. 
 

Tem-se como equivalente à proposição apresentada a seguinte alternativa: 
A) Você não está de bom humor hoje ou iremos comemorar à noite. 
B) Você está de bom humor hoje ou não iremos comemorar à noite. 
C) Se iremos comemorar à noite, então você está de bom humor hoje. 
D) Se você não está de bom humor hoje, então não iremos comemorar à noite. 
 

18 
Determinado professor de matemática fez a seguinte afirmação em sua sala de aula: 
 

Nenhum aluno tirou mais do que 7 na última avaliação de matemática. 
 

Joãozinho, um aluno mentiroso, chegou em casa e contou para seus pais a negação da afirmação dada pelo professor. 
Com base nessas informações, assinale, a seguir, a proposição apresentada por Joãozinho a seus pais. 
A) Nenhum aluno tirou menos do que 7 na última avaliação de matemática.  
B) Todos os alunos tiraram mais do que 7 na última avaliação de matemática. 
C) Pelo menos um aluno tirou mais do que 7 na última avaliação de matemática.  
D) Pelo menos um aluno não tirou mais do que 7 na última avaliação de matemática. 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
TIPO 2 – VERDE 

- 6 - ※ 

19 
Três amigos, Pedro, Aline e Camila, trabalham em um banco e cada um exerce uma função diferente: agente de finanças, 
gerente de vendas e economista, com salários distintos: R$ 14.000,00, R$ 13.000,00 e R$ 12.500,00, não necessariamente 
nessa ordem. Sabe-se que: 

 Pedro não trabalha como agente de finanças e não recebe um salário de R$ 14.000,00; 

 Aline não é economista e possui salário maior que o de Camila; 

 Camila não trabalha como agente de finanças e possui um salário menor que o de Pedro; e, 

 o gerente de vendas não recebe um salário de R$ 12.500,00. 
Com base nessas informações, é correto afirmar que: 
A) Pedro é economista, recebe R$ 12.500,00 e Aline é agente de finanças. 
B) Aline é agente de finanças, recebe R$ 14.000,00 e Camila é economista.  
C) Aline é agente de finanças, seu salário é de R$ 14.000,00 e Camila é gerente de vendas. 
D) Camila é gerente de vendas, possui um salário de R$ 12.500,00 e Aline é agente de finanças. 
 

20 
Juliana ganhou o sorteio de uma rifa cuja premiação era uma viagem com tudo pago para Acapulco, no México. Enquanto 
estava arrumando suas malas, ela percebeu que, das roupas que havia separado para levar, 1/4 de suas peças de roupas 
(camisas, vestidos e bermudas) eram pretas e 2/5 dessas peças eram amarelas. Pensando que isso poderia ser um 
problema, Juliana foi até uma loja de roupas e comprou 10 peças (2 bermudas, 3 vestidos e 5 camisas) de diversas cores, 
exceto preto e amarelo. Sem tirar nenhuma das peças que já havia colocado na mala e adicionando agora as roupas 
recém-compradas, a mala de Juliana passa a ter 1/5 de peças na cor preta. Analisando essa situação, pode-se afirmar que 
Juliana agora está levando em sua mala um total de: 
A) 30 peças. 
B) 40 peças. 
C) 50 peças. 
D) 60 peças. 

 
INFORMÁTICA 

 

21 
No Sistema Operacional Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, “na raiz da estrutura de armazena-
mento, o Explorador de Arquivos, anteriormente chamado Windows Explorer, exibe uma série de sistemas organizacio-
nais conceituais, incluindo os seguintes nós”, EXCETO: 
A) Atalhos. 
B) Bibliotecas. 
C) Acesso rápido. 
D) Este Computador. 
 

22 
No Sistema Operacional Linux, o comando utilizado para apagar arquivos, mas que também pode ser usado para apagar 
diretórios e subdiretórios vazios, ou que contenham arquivos, é: 
A) rm 
B) mv 
C) cat 
D) tac 
 

23 
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, é possível usar uma ferramenta para localizar 
um trecho no texto e substitui-lo por outro. A combinação de teclas de atalho para essa ação é [CTRL + U]. Assinale, a 
seguir, o caminho para essa ferramenta. 
A) Guia: Edição; Grupo: Revisão; Botão: Substituir.  
B) Guia: Ferramentas; Grupo: Exibir; Botão: Substituir. 
C) Guia: Página Inicial; Grupo: Edição; Botão: Substituir. 
D) Guia: Layout da Página; Grupo: Revisão; Botão: Substituir. 
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24 
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, a “régua” tem uma importante função, uma vez 
que, a partir dela, podem ser definidas as margens, os pontos de tabulação, os recuos, os parágrafos e as distâncias. 
Assinale a Guia na qual pertence a “régua”. 
A) Inserir. 
B) Revisão.   
C) Exibição.  
D) Layout de Página. 
 

25 
Inadvertidamente, um usuário, fazendo uso do Microsoft Excel 2010, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
acionou as seguintes teclas em conjunto: [CTRL + SHIFT + $]. Assinale, a seguir, a ação realizada. 
A) Insere a data atual. 
B) Aplica ou remove formatação em negrito. 
C) Aplica o formato Data com dia, mês e ano. 
D) Aplica o formato Moeda com duas casas decimais (números negativos entre parênteses).  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
De acordo com a Lei nº 11.350/2006, são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de 
atuação, EXCETO: 
A) A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva. 
B) O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde. 
C) A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família. 
D) A solicitação de exames complementares para a indicação de medicamentos da Farmácia Popular.  
 

27 
Considerando a Atenção ao Pré-natal, NÃO se trata de função do Agente Comunitário de Saúde:  
A) Aplicação de vacinas contra a Hepatite B. 
B) Orientação sobre a importância do pré-natal, amamentação e vacinação. 
C) Visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhando o processo de aleitamento. 
D) Identificação de situações de risco e vulnerabilidade, encaminhando a gestante à consulta de enfermagem ou médica, 

quando necessário. 
 

28 
Sobre o HPV, uma infecção sexualmente transmissível causada pelo Papilomavírus Humano (HPV), que é altamente infeccioso 
e facilmente transmitido por meio da relação sexual sem preservativo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) Pode ser diagnosticado através de exame ginecológico e de exames laboratoriais. 
(     ) Qualquer contato sexual – incluindo sexo oral e masturbação – pode transmitir o vírus. 
(     ) O câncer do colo do útero é causado por infecção sexualmente adquirida com certos tipos de HPV. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V. 
B) V, V, V. 
C) F, F, F. 
D) F, V, F. 
 

29 
“A Poliomielite, também chamada de ___________________, é provocada por um vírus da família Picornaviridae do gênero 
Enterovírus; acomete os neurônios motores inferiores, desencadeando a sua necrose.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) malária 
B) rubéola 
C) botulismo 
D) paralisia infantil  
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30 
“A _______________ se caracteriza por uma inflamação crônica que afeta as vias aéreas, comprometendo, também, 
os pulmões. Provoca falta de ar, tosse seca e sensação de pressão no peito.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) asma                                                                                                
B) varíola 
C) difteria  
D) meningite 
 

31 
Situações de risco evidenciam circunstâncias de maior possibilidade ou chance de pessoas adoecerem ou até mesmo 
morrerem. São consideradas situações de risco, EXCETO:   
A) Acamados. 
B) Crianças que estão desnutridas. 
C) Gestantes que fazem o pré-natal. 
D) Gestantes com diabetes e/ou pressão alta. 
 

32 
A saúde é um direito universal e fundamental para o ser humano, assegurado na Constituição Federal. São objetivos 
do Sistema Único de Saúde (SUS):  
I. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. 
II. Formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 
III. Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

33 
Levando em consideração que “o território só se torna um conceito utilizável para a análise social quando o consideramos a 
partir do seu uso, a partir do momento em que o pensamos juntamente com aqueles atores que deles se utilizam”, o Agente 
Comunitário de Saúde deverá conhecer as seguintes condições:  
I. De moradia à população atendida (tipo de casa, saneamento básico etc.). 
II. Ambientais (destino do lixo, comércio, indústria, parques etc.).  
III. Socioeconômicas e culturais (uso de transporte público, recursos de lazer, abrigos, igrejas etc.).  
IV. Mais favoráveis ao aparecimento de doenças e acidentes (propensas à inundação, próximas de barreiras ou encostas, com 

esgoto a céu aberto e sem água tratada, com maior incidência de crimes e acidentes). 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
 

34 
As mulheres são a maioria da população brasileira, bem como as principais usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). 
São considerados objetivos gerais da Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher: 
I. Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e 

a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo o território 
brasileiro. 

II. Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade femininas no Brasil. 
III. Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no SUS. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
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35 
As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), que são causadas por vários tipos de agentes, são transmitidas, principalmente, 
por contato sexual sem o uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada e, geralmente, se manifestam por meio de 
feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Diante do exposto, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Herpes. 
2. Sífilis. 
3. Aids. 
4. Gonorreia. 
(     ) Causada pela infecção do organismo humano pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Adquirida). 
(     ) É a mais comum das DSTs. Também é conhecida pelo nome de blenorragia; pingadeira; esquentamento. 
(     ) Manifesta-se através de pequenas bolhas localizadas principalmente na parte externa da vagina e na ponta do pênis. Essas 

bolhas podem arder e causar coceira intensa. 
(     ) A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Após um certo tempo, a ferida desaparece 

sem deixar cicatriz, dando à pessoa a falsa impressão de estar curada. Se a doença não for tratada, continua a avançar no 
organismo, surgindo manchas em várias partes do corpo (inclusive nas palmas das mãos e solas dos pés), queda de cabelos, 
cegueira, doença do coração, paralisias.  

A sequência está correta em 
A) 3, 4, 1, 2. 
B) 1, 2, 3, 4. 
C) 4, 3, 2, 1. 
D) 2, 1, 4, 3. 
 

36 
Sobre os indicadores de saúde, analise as afirmativas e a relação proposta entre elas. 
I. “Após os cuidados a serem observados quanto à qualidade e cobertura dos dados de saúde, é preciso transformar esses 

dados em indicadores que possam servir para comparar o observado em determinado local com o observado em outros 
locais ou com o observado em diferentes tempos.” 

 

PORTANTO 
 

II. “A construção de indicadores de saúde é necessária para analisar a situação atual de saúde; fazer comparações; e, 
avaliar mudanças ao longo do tempo.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) A afirmativa I é verdadeira; a afirmativa II é falsa. 
B) A afirmativa I é falsa; a afirmativa II é verdadeira. 
C) As afirmativas I e II são verdadeiras; a II é uma justificativa correta da I.  
D) As afirmativas I e II são verdadeiras; a II não é uma justificativa correta da I.  
 

37 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de 
casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória (Portaria de Consolidação nº 
4, de 28 de setembro de 2017, Anexo V, Capítulo I).                                                                  (SINAN/MS.) 
 

São consideradas doenças de notificação compulsória, EXCETO:  
A) Tuberculose. 
B) Leptospirose. 
C) Febre amarela. 
D) Hipertensão arterial. 
 
38 
“A Unidade de Saúde da Família (USF) está inserida no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de assistência, 
denominado Atenção Básica. Deve estar vinculada à rede de serviços de saúde, de forma que se garanta atenção 
integral aos indivíduos e famílias e que sejam asseguradas a referência e a contrarreferência para clínicas e serviços de 
maior complexidade, sempre que o estado de saúde da pessoa exigir.” As informações anteriores se referem aos 
seguintes princípios da Unidade de Saúde da Família: 
A) Integralidade e hierarquização. 
B) Descentralização e regionalização. 
C) Universalidade e participação da comunidade. 
D) Territorialização e cadastramento da clientela. 
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39 
A taxa de mortalidade infantil (referente às crianças menores de um ano) caiu muito nas últimas décadas no Brasil. Graças 
às ações de diminuição da pobreza, ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família e a outros fatores, os óbitos 
infantis diminuíram de 47,1 a cada mil nascidos vivos, em 1990, para 15,6 em 2010.  

(IBGE, 2010.) 
 

As crianças menores de dois meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. 
São sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência, EXCETO: 
A) Vômitos raros. 
B) Febre (37,5° C ou mais). 
C) Secreção purulenta do ouvido. 
D) Irritabilidade ou dor à manipulação. 
 

40 
Na maioria das vezes, adolescentes não tomam a iniciativa de relatar ao profissional de saúde que foi ou está sendo 
vítima de algum tipo de violência. Sentimentos de vergonha, culpa, medo e impotência mesclam-se com tentativas de 
“esquecer o que passou”, dúvidas sobre a possível reação do profissional e as consequências que tal denúncia poderá 
acarretar. Cabe ao Agente Comunitário de Saúde ter uma postura acolhedora, proativa, consciente, sensível e estar 
sempre alerta frente às violências que podem atingir adolescentes, em articulação com as redes de proteção social, de 
garantias de direitos, incluindo-se: 
I. Estar atento a explicações que não justifiquem claramente um ferimento, hematoma, fratura ou outra marca no corpo, 

registrando detalhadamente no prontuário. 
II. Ficar atento a situações como fuga do lar, ameaças ou tentativa de suicídio, prática de delitos, gravidez em idades no início da 

adolescência, multiplicidade de parceiros sexuais, depressão, uso abusivo de álcool e outras drogas e violência intrafamiliar. 
III. Acreditar nos relatos do adolescente. Se qualquer adolescente relata ter sofrido violência física ou sexual, sua afirmação 

deve ser encarada com total respeito e seriedade, jamais com ceticismo ou minimização. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
 

41 
Sobre o cadastramento familiar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os Agentes Comunitários de Saúde, através das visitas domiciliares, fazem o cadastramento das famílias, identificam a 

situação de saneamento e moradia e fazem o acompanhamento mensal da situação de saúde das famílias. 
(     ) É um dos fundamentos do trabalho na Estratégia Saúde da Família (ESF). 
(     ) Trata-se de uma atividade que deve ser contínua, em virtude da dinamicidade do território e das famílias. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) F, V, F. 
C) V, F, F. 
D) F, F, V. 
 
42 
De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A pessoa idosa tem assegurada a garantia de atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos 

públicos e privados prestadores de serviços à população. 
(     ) A idade máxima para admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, seja público ou privado, é de 

sessenta anos. 
(     ) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde propor-

cionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V. 
B) V, V, V. 
C) F, V, F. 
D) F, F, F. 
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43 
São atribuições do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO: 
A) Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
B) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida: a microárea. 
C) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. 
D) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas na Unidade de Saúde da Família (USF). 
 
44 
“Sistema que fornece informações das áreas cobertas pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e 
Programa de Saúde da Família (PSF)”. Trata-se de: 
A) Sistema de Seleção de Causa Básica (SCB).  
B) Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB). 
C) Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC).  
D) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS). 
 

45 
Epidemiologia é o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças e fatores de exposição 
nas populações humanas. 

(Associação Internacional de Epidemiologia – IEA. Guia de Métodos de Ensino.) 
 

Sobre epidemiologia, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Mortalidade: se refere ao número de óbitos relativo à população total. 
B) Indicadores epidemiológicos: medem o tamanho ou a gravidade do problema de saúde. 
C) População: conjunto dos que estão expostos a contrair a doença em um espaço e tempo determinado. 
D) Vigilância epidemiológica: conjunto de atividades sistemáticas de avaliação de uma doença com objetivo de apenas 

detectar alterações de seu comportamento epidemiológico. 
 
46 
NÃO se trata de atribuição do Agente Comunitário de Saúde frente à violência familiar: 
A) Verificar se há situações que podem levar a casos de violência.                                                                                        
B) Solicitar às pessoas da comunidade auxílio ao perceber fatos relacionados à violência familiar. 
C) Observar mudanças de hábitos, se há alguém agindo de maneira diferente; aproximar-se para entender suas reações. 
D) Apoiar, quando necessário, o Conselho Tutelar, as escolas e as creches, na avaliação de situações que indiquem violência a 

partir da pactuação com a equipe. 
 

47 
Historicamente, a notificação compulsória tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica, a partir da qual, na 
maioria das vezes, se desencadeia o processo informação-decisão-ação. Devem ser notificadas as seguintes doenças, 
EXCETO: 
A) Dengue. 
B) Glaucoma. 
C) Hepatite C. 
D) Leishmaniose visceral. 
 

48 
Considerando a interpretação demográfica das áreas de abrangência, o Agente Comunitário de Saúde deverá, EXCETO: 
A) Consolidar e analisar os dados obtidos pelo cadastramento. 
B) Realizar o cadastramento de famílias por área de adscrição às UBS.  
C) Indicar a elaboração de projeto de lei para a construção de creches. 
D) Realizar o mapeamento institucional, social e demográfico de cada área de adscrição. 
 
49 
“O cadastramento familiar possibilita identificar as doenças mais comuns por grupo etário, inserção ____________ e distribuição 
_______________ com ênfase nas características locais esperadas de atuação.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) social /geográfica   
B) social / financeira 
C) cultural / geográfica                                                                                                
D) financeira / geográfica  
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50 
A promoção da saúde é uma estratégia de produção de saúde, que deve estar articulada às demais políticas e tecnologias 
desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribuindo para a construção de ações que possibilitem responder às ne-
cessidades sociais em saúde.                                                                                                                                      (Brasil, 2006.)  
 

A Atenção Integral à Saúde do Adulto tem como foco principal a atuação nas condições específicas a esse público, como 
EXCETO:  
A) Tracoma. 
B) Tuberculose. 
C) Diabetes mellitus. 
D) Hipertensão arterial. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

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

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




