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Texto para as questões 01 e 02. 
 

O príncipe sapo 
 
Uma feiticeira muito má transformou um 

belo príncipe num sapo, só o beijo de uma princesa 
desmancharia o feitiço. 

 
Um dia, uma linda princesa chegou perto da 

lagoa em que o príncipe morava. Cheio de 
esperança de ficar livre do feitiço, ele lhe pediu um 
beijo. Como ela era muito boa, venceu o nojo e, 
sem saber de nada, atendeu ao pedido do sapo: 
deu-lhe um beijo. 

 
Imediatamente o sapo voltou a ser príncipe, 

casou-se com a princesa e foram felizes para 
sempre. 
 
SEIESZKA, Jon.  
O patinho realmente feio e outras histórias malucas. 
São Paulo: Companhia das letrinhas, 
 1997, [s.p]. 
 
01.  Conforme o texto, nojo é o mesmo que: 
 
A) Náusea.  
B) Esperança. 
C) Feitiço. 
D) Medo. 
E) Maldade. 
 
02. Assinale o item que classifica corretamente o 
termo destacado no texto: 
 
A) Uma feiticeira muito má (paragráfo 1). / VERBO 
B) Um dia, uma linda princesa chegou perto da       

lagoa em que o príncipe morava (parágrafo 2). / 
ARTIGO 

C) Cheio de esperança de ficar livre do feitiço 
(parágrafo 2). / PREPOSIÇÃO 

D) [...] só o beijo de uma princesa desmancharia o 
feitiço (parágrafo 1). / SUBSTANTIVO 

E) Imediatamente o sapo voltou a ser príncipe 
(parágrafo 3). /ADJETIVO 

 
03. Marque o item que está com a pontuação 
adequada: 
 
A) Quantos anos você tem. 
B) Não fale de boca cheia,  
C) Que belo dia de sol? 
D) Choveu durante toda a noite: 
E) Eles saíram mais cedo? 

 
04 Assinale a alternativa em que o predicado foi 
corretamente destacado: 
 
A) Ele estava confiante. 
B) Maria riu descaradamente. 
C) Seus olhos viajavam o teto da sala. 
D) Os irmãos julgavam as pressões suportáveis. 
E) Daqueles lábios de mel, doces palavras saíam. 
 

05. Analise a frase: “Foi muito animada a festa de 
ontem”. Podemos dizer que o sujeito desta oração 
é: 
 
A) Foi muito animada. 
B) A festa de ontem. 
C) Festa. 
D) De ontem. 
E) Animada a festa de ontem. 
 
06. Marque a alternativa que apresenta erro na 
separação silábica: 
 
A) á-gua/ coi-sas/ quais-quer. 
B) Pa-ra-guai/ psi-có-lo-go/ chu-va. 
C) na-vio/ di-a/ saí-da. 
D) car-ro/ nas-cer/ ex-ce-ção. 
E) ad-vo-ga-do/ af-ta/ ob-je-to. 
 
07. Assinale a opção que preenche corretamente  
as lacunas das frases abaixo: 
 
I- Anoitece _____cedo no inverno. 
II- Os médicos fizeram tudo que era possível, ____ 
ela não sobreviveu. 
III- Helena é a garota ____ bonita da turma. 
IV- Não faço ____nada do que for preciso. 
 
A) Mas/mas /mais/ mais. 
B) Mais/ mais/ mas/ mas. 
C) Mas/ mais/ mas/ mais. 
D) Mais/ mas/ mais/ mais. 
E) Mais/ mas/ mais/ mas. 
 
08. Relacione as colunas e marque a alternativa 
correta.  
                  
I- Numeral    (  ) Função quantificadora que 
expressa valor definido.  
 
II- Pronome    (   ) Denota ação, processo ou estado. 
 
III- Verbo       (   ) Vocábulo que substitui ou modifica 
o nome. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) I, II e III. 
B) II, I e III. 
C) III, I e II. 
D) III, II e I. 
E) I, III e II. 
 
09. Indique qual item apresenta apenas palavras 
oxítonas: 
 
A) planeta, unhas, zebra. 
B) anel, parabéns, café. 
C) açúcar, fêmur, felicidade. 
D) fácil, mesa, amigo. 
E) médico, ônibus, sofá. 
 
10. Analise as sentenças e marque a opção 
verdadeira. 
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A) Campeão é uma palavra monossílaba. 
B) Vassoura classifica-se como dissílaba. 
C) Inaplicabilidade é uma palavra trissílaba. 
D) O termo saúde representa um hiato. 
E) A palavra pneu é polissílaba. 
 
11.  Conjunto de todas as ações e serviços de 
saúde prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público. O texto se refere a (ao): 
 
A) Sistema Único de Saúde 
B) Programa Saúde da Família 
C) Núcleo de apoio a Saúde da Família 
D) Programa Saúde na Escola 
E) Nenhuma das opções anteriores 
 
12. Os Princípios Doutrinários do SUS são: 
  
A) Universalização, Regionalização, Equidade. 
B) Universalização, Equidade, Integralidade. 
C) Equidade, Integralidade, Participação Popular. 
D) Descentralização e Comando Único, 

Participação Popular. 
E) Regionalização e Hierarquização, 

Universalização. 
 
13. As atribuições específicas do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) são as seguintes, 
EXCETO: 
 
A) Identificar indivíduos e famílias expostos a 

situações de risco e informar ao conselho 
tutelar 

B) Desenvolver ações de educação e vigilância à 
saúde, com ênfase na promoção da saúde e 
na prevenção de doenças; 

C) Traduzir para a ESF a dinâmica social da 
comunidade, suas necessidades, 
potencialidades e limites; 

D) Cadastrar as famílias e atualizar 
permanentemente esse cadastro; 

E) Identificar parceiros e recursos existentes na 
comunidade que possa ser potencializados 
pela equipe. 

 

     

14. É um instrumento que possibilita a vinculação 
dos procedimentos executados no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao 
profissional que os realizou e também à unidade de 
saúde onde foram realizados.  O texto se refere a 
(ao): 
 
A) Ficha de atendimento domiciliar 
B) Cadastro da Família no E-SUS 
C) Cartão Nacional de Saúde 
D) Cadastro de pessoa física 
E) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde 
 
15. Sobre os eixos principais do Bolsa Família, 
analise as afirmativas e marque a opção correta. 
 

I)  a transferência de renda promove o alívio mais 
imediato da pobreza;  
II) as condicionalidades reforçam o acesso a direitos 
sociais básicos nas áreas de educação, saúde e 
assistência social;  
III) as ações e programas complementares 
objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo 
que os beneficiários consigam superar a situação de 
vulnerabilidade. 
 
A) I, II e III são verdadeiras 
B) Apenas II e III são verdadeiras 
C) Apenas I e III são verdadeiras 
D) Apenas I e II são verdadeiras 
E) I, II e III são falsas 

 
16. Sobre a participação social e o controle social, 
analise as afirmativas e marque a opção correta: 
 
A) A participação social visa ao diálogo entre a 

sociedade e o governo no processo decisório 
das políticas públicas. 

B) O controle social permite que a sociedade 
fiscalize as ações do governo.  

C) Participação social é processo educativo onde 
construir argumentos, formular propostas, ouvir 
outros pontos de vista, reagir, debater e chegar 
ao consenso são atitudes que transformam 
todos aqueles que integram processos 
participativos. 

D) Os conselhos de saúde e as conferências de 
saúde se constituem, atualmente, nos principais 
espaços para o exercício da participação e do 
controle social na implantação e na 
implementação das políticas de saúde em todas 
as esferas de governo. 

E) Todas as opções estão corretas 
 
17. É um princípio fundamental do SUS. Pressupõe 
acesso a todos os níveis de complexidade do 
atendimento em saúde - promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação. 
 
A) Integralidade 
B) Equidade 
C) Universalização 
A) Descentralização 
D) Comando Único 
 
18. Para realizar um bom trabalho, o Agente 
Comunitário de Saúde precisa, EXCETO: 
 
A) Conhecer não só os problemas da comunidade, 

mas também suas potencialidades de crescer e 
se desenvolver social e economicamente. 

B) Agir com respeito e ética perante à comunidade 
e os demais profissionais. 

C) Conhecer o território de todas as equipes de 
saúde da família. 

D) Gostar de aprender coisas novas. 
E) Nenhuma das opções anteriores. 
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19. Nas atividades dos Agentes Comunitários de 
Saúde é de suma importância identificar os riscos 
do seu território. Risco é qualquer tipo de “perigo” 
para a saúde das pessoas. São exemplos de 
situação de risco, EXCETO: 
 
A) Pessoas que precisam de cuidadores, mas não 

possuem alguém que exerça essa função. 
B) Pessoas que estão com peso acima da média e 

vida sedentária com ou sem uso do tabaco ou 
do álcool. 

C) Gestantes que não fazem o pré-natal; 
D) Bebês que nascem com mais de dois quilos e 

meio; 
E) Gestantes com diabetes e/ou pressão alta. 

 
20. A etapa inicial do trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde é o cadastramento das 
famílias de sua microárea – o seu território de 
atuação. Sobre o assunto, analise as afirmativas e 
marque V para Verdadeiro e F para falso e assinale 
a opção correspondente:  
 
(  ) O cadastro possibilita o conhecimento das reais 
condições de vida das famílias residentes na área 
de atuação da equipe. 
( ) É importante identificar os diversos 
estabelecimentos e instituições existentes no 
território, como escolas, creches, comércio, praças, 
instituições de longa permanência (ILP), igrejas, 
templos, cemitério, depósitos de lixo/aterros 
sanitários etc. 
(  ) Os dados desse cadastramento devem ser de 
conhecimento de toda a equipe de saúde. 
 
A) V, V, V 
B) V, F, V 
C) F, V, F 
D) F, F, V 
E) V, V, F 
 
21. . A visita domiciliar é a atividade mais importante 
do processo de trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde. Por meio desta é possível: 
 
I) Identificar as famílias que necessitam de 
acompanhamento mais frequente ou especial; 
II) Alertar quanto aos cuidados especiais com 
puérperas, recém-nascidos, idosos, acamados e 
pessoas com deficiências; 
III) Conhecer os principais problemas de saúde dos 
moradores da comunidade; 
IV) Registrar adequadamente as atividades 
realizadas, assim como outros dados relevantes, 
para os sistemas nacionais de informação 
disponíveis para o âmbito da Atenção Primária à 
Saúde. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) I, II, III e IV são verdadeiras 
B) Apenas II, III e IV são verdadeiras 
C) Apenas I e III são verdadeiras 
D) Apenas I, II e III são verdadeiras 
E) I, II e III são falsas 

22. Acerca da imunização, relacione as colunas e 
responda a sequência correta.  
 
1) Sarampo, rubéola e 
caxumba 

(    ) SRC (tríplice viral) 

2) Difteria, tétano, 
coqueluche 

(    ) DTP  

3) Paralisia infantil 
 
4) Papilomavírus humano 
5) Difteria e tétano 

(    )VOP (vacina oral 
pólio). 
(    ) HPV 
(    ) dT 

 
A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 3, 2, 1, 4, 5 
C) 2, 3, 1, 5, 4 
D) 2, 1, 3, 5, 4 
E) 1, 4, 2,5, 3 
 
23. Doença infecciosa crônica, causada pela 
bactéria denominada de Mycobacterium leprae e 
afeta predominantemente a pele (com aparecimento 
de manchas com alteração de sensibilidade), nervos 
periféricos e membranas mucosas. O texto se refere 
a: 
 
A) Hepatite 
B) Tuberculose 
C) Hanseníase 
D) Difteria 
E) Coqueluche 
 
24. O ACS tem atribuições bastante específicas 
com relação aos pacientes com diabetes mellitus. 
Sobre o assunto, é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) Verificar o comparecimento dos pacientes com 

diabetes às consultas agendadas na unidade de 
saúde (busca ativa de faltosos). 

B) Registrar, em sua ficha de acompanhamento, o 
diagnóstico de diabetes de cada membro da 
família. 

C) Questionar a presença de sintomas de elevação 
e/ou queda do açúcar no sangue aos pacientes 
com diabetes identificado, e encaminhar para 
emergência hospitalar. 

D) Estimular que os pacientes se organizem em 
grupos de ajuda mútua, como, por exemplo, 
grupos de caminhada, trocas de receitas, 
técnicas de autocuidado, entre outros. 

E) Encorajar uma relação paciente-equipe 
colaborativa, com participação ativa do paciente 
e, dentro desse contexto, ajudar o paciente a 
seguir as orientações alimentares, de atividade 
física e de não fumar, bem como de tomar os 
medicamentos de maneira regular.  
 

25. É uma doença crônica que, se não controlada, 
pode ser causa de várias doenças, principalmente o 
acidente vascular cerebral (derrame) e o infarto. 
Pode, também, afetar os rins, a visão, o cérebro, os 
membros inferiores, ter complicações graves e pode 
levar à morte. 
 
A) Hipertensão Arterial 
B) Diabetes mellitus 
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C) Tuberculose 
D) Hanseníase 
E) Nenhuma das opções anteriores. 

 
26. Uma atenção pré-natal de qualidade e 
humanizada é fundamental para a saúde da mãe e 
do bebê. A atenção à mulher na gravidez e no pós-
parto deve incluir, portanto, ações de prevenção e 
promoção da saúde, além de diagnóstico e 
tratamento adequado dos problemas que ocorrem 
neste período. Sobre o assunto, analise as 
afirmativas e responda a opção correta:   
 
I) O retorno da mulher e do recém-nascido ao 
serviço de saúde e uma visita domiciliar, entre 10 a 
20 dias após o parto, devem ser incentivados desde 
o pré-natal, na maternidade e pelos Agentes 
Comunitários de Saúde na visita domiciliar. 
II) Caso o recém-nascido (RN) tenha sido 
classificado como de risco, a visita deverá acontecer 
até o 7 dias após a alta. 
III) O cuidado no puerpério deve ser comunitário, a 
fim de atender às necessidades da dupla mãe-bebê, 
respeitando as crenças e opiniões da mulher e de 
sua família sobre os cuidados nessa fase da vida. 
 
A) I, II, e III  são verdadeiras 
B) Apenas II, III são verdadeiras 
C) Apenas I e III são verdadeiras 
D) Apenas I, II são falsas 
E) I, II e III são falsas 

 
27. Sobre a Tuberculose é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
A) Quando uma pessoa com tuberculose tosse ou 

espirra, a bactéria é expelida no ar, podendo 
assim, contaminar outras pessoas. 

B) A tuberculose pode acometer qualquer um, 
sendo favorecida por fatores como precárias 
condições de vida, desnutrição, alcoolismo, 
tabagismo. 

C) Todos os contatos dos doentes de tuberculose, 
especialmente os que moram dentro do mesmo 
domicilio, devem comparecer à unidade de 
saúde para exame. 

D) A vacina BCG confere poder protetor às formas 
leves de tuberculose. 

E) Os sintomáticos respiratórios deverão submeter-
se à exame de escarro para o diagnóstico de 
tuberculose; 

 
28. Fatores de risco que podem levar a pessoa a se 
tornar hipertensa, EXCETO: 
 
A) Excesso de peso;  
B) Alimentação inadequada (rica em gorduras, 

excesso de sal, baixo consumo de frutas, 
verduras e legumes);  

C) Ingestão de bebidas alcoólicas em excesso; 
D) Uso do cigarro;  
E) Atividade física regular;  
 
29. No campo da saúde, a vigilância tem como 
objetivo a análise permanente da situação de saúde 

da população, organização e execução de práticas 
de saúde adequadas ao enfrentamento dos 
problemas existentes. A vigilância em saúde é 
composta pelas ações de: 
 
A) Vigilância; Promoção; Prevenção; Controle de 

doenças e agravos à saúde. 
B) Promoção; Prevenção, Reabilitação; Controle 

de doenças e agravos à saúde. 
C) Controle de doenças e agravos à saúde; 

Prevenção; participação social 
D) Vigilância; Promoção; Prevenção; participação 

popular 
E) Vigilância; Integralidade do cuidado, Promoção; 

Prevenção 
 
30.  O controle da dengue exige um esforço de 
todos os profissionais de saúde, gestores e 
população. Entre as medidas de prevenção da 
dengue é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) É preciso que as ações para o controle da 

dengue garantam a participação efetiva de cada 
morador na eliminação de criadouros já 
existentes ou de possíveis locais para 
reprodução do mosquito; 

B) Lavar os bebedouros de animais com escova, 
esponja ou bucha, e trocar sua água, pelo 
menos, uma vez por mês e utilizar hipoclorito de 
sódio.   

C) Manter as caixas d’água, poços, latões e 
tambores bem fechados. 

D) Guardar garrafas vazias de boca para baixo. 
E) Manter o lixo tampado e seco até seu 

recolhimento para destinação adequada. 
 

31. Caracteriza-se por um conjunto de ações de 
saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 
a reabilitação e a manutenção da saúde. O texto se 
refere a (ao): 
 
A) Atenção especializada. 
B) Atenção básica. 
C) Atenção de média complexidade. 
D) Atenção de baixa complexidade. 
E) Atenção de alta complexidade. 
 
32. O controle social é uma diretriz e princípio do 
SUS. É o mecanismo de participação da 
comunidade nas ações de saúde em todas as 
esferas de governo. De forma institucionalizada 
temos:  
 
A) Os conselhos e as conferências de saúde. 
B) As conferencias de saúde a cada 4 anos. 
C) As comissões intergestoras Bipartite. 
D) Os conselhos de classe médica e as 

conferencias de saúde. 
E) As  conferencias municipais e estadual de 

saúde. 
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33. No contexto da assistência integral à saúde da 
mulher, a assistência pré-natal deve ser organizada 
para atender às necessidades das gestantes. No 
sentido de obter intervenções oportunas, tanto 
preventivas como educativas e terapêuticas é 
importante a captação precoce para a realização do 
pré-natal em até: 
 

A) 30 dias 
B) 60 dias 
C) 90 dias 
D) 120 dias 
E) 180 dias 
 

34. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do 
Brasil é uma referência internacional de política 
pública de saúde. O país já erradicou, por meio da 
vacinação, doenças de alcance mundial como a 
varíola e a poliomielite (paralisia infantil). É 
contraindicado à vacinação:  
 

A) Doença aguda benigna sem febre. 
B) Internação hospitalar. 
C) Convalescença de doenças agudas. 
D) Uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e 

antiviral. 
E) História de hipersensibilidade a qualquer 

componente dos imunobiológicos. 
 

35.  Instrumento de registro; deve conter os 
principais dados de acompanhamento da gestação, 
sendo importante para a referência e contra 
referência; deverá ficar, sempre, com a gestante. 
 

A) Cartão Nacional de Saúde. 
B) Ficha SisPrenatal. 
C) Caderneta/cartão da gestante. 
D) Ficha de referência ao pré-natal. 
E) nenhuma das opções anteriores. 

 
36. Segundo o Anuário Estatístico do Ceará, 
produzido pelo Instituto de Pesquisa Cearense 
(IPECE – 2017), no que se refere ao  Município de 
Nova Russas, marque V para as alternativas 
verdadeiras e F para as alternativas falsas e, ao 
final, marque a resposta correta. 
 

I. O Município de Nova Russas foi criado no ano de 
1922, desmembrando-se de Ipueiras, seu Município 
de origem. 
II.  O gentílico de Nova Russas é novarusense; 
III. O Município de Nova Russas está localizado na 
região Semiárida do Ceará, mais precisamente na 
microrregião de Ipu; 
 

A) I, II e III estão corretas 
B) I e II estão falsas 
C) II e III estão corretas 
D) I e II estão corretas e III falsa 
E) I e III estão falsas e II está correta 
 
37.  O Anuário Estatístico do Ceará, produzido pelo 
Instituto de Pesquisa Cearense (IPECE – 2017), no 
que diz respeito à demografia, define a população 
residente recenseada (2000 – 2010), por situação 
de domicílio e sexo, segundo os municípios e 
distritos (2000 -2010). Nesse contexto, marque V 
para as alternativas verdadeiras e F para as 

alternativas falsas e, ao final, marque a resposta 
correta. 
 

I. Os distritos de Nova Russas, de acordo com o 
censo acima descrito, são: Canindezinho, 
Espacinha, Major Simplício, Nova Betânia, Nova 
Russas e São Pedro. 
II. A população urbana (2000-2010) é duas (02) 
vezes maior que a população rural. 
III. O número de mulheres na população rural (2000-
2010) superou em 2010, em mais de 10% (dez por 
cento) o número de homens, por habitante. 
 

A) I, II e III estão corretas 
B) I e III estão falsas 
C) II e III estão corretas 
D) I, II e III estão falsas 
E) I está correta e II e III estão falsas 
 

38. Sobre as características ambientais do 
Município de Nova Russas, é correto afirmar: 
 

A) Possui clima tropical quente semi-árido e 
vegetação caatinga aberta e floresta caducifólia 
espinhosa. 

B) Possui clima tropical semi-árido brando e solo 
bruno não cálcico. 

C) Suas terras fazem parte de depressão 
montanhosa com clima tropical semi-úmido. 

D) Possui vegetação caatinga arbustiva densa e 
relevo de depressão sertaneja. 

E) Possui clima tropical equatorial seco e solos 
litólicos. 

 
39.  Um grande marco nas eleições ditadas pela 
constituição de 1934 foi o voto da mulher e sua 
participação no cenário político no Brasil. Nesse 
sentido, como se chama a primeira vereadora eleita 
no Munícipio de Nova Russas? 
 

A) Maria Iraneide Vera Rosa. 
B) Sebastiana Cid de Farias. 
C) Manuela Rodrigues de Oliveira. 
D) Zilmar Mendes Martins. 
E) Francisca das Graças Mesquita. 
 

40. Sobre a história do município de Nova Russas, 
analise os itens abaixo e assinale a alternativa 
correta.  
 

(    ) em 1876, Manuel de Oliveira Peixoto e sua 
esposa fizeram a doação do terreno da fazenda 
curtume para a constituição de patrimônio da capela 
de Nossa Senhora das Graças. 
(    ) Em virtude de curtimento de couros e peles, 
denominou-se de curtume a fazenda que deu 
origem à cidade Nova Russas. 
(    ) A cidade de Nova Russas foi elevada à 
categoria de Município pela primeira vez em 04 de 
dezembro de 1933. 
 

A) V, V, F 
B) F, V, F 
C) F, F, V 
D) V, F, F 
E) V, F, V. 
 
 


