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FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Direito e avesso 
 

Conheci uma moça que escondia como um crime certa 
feia cicatriz de queimadura que tinha no corpo. De pequena 
a mãe lhe ensinara a ocultar aquela marca de fogo e nem sei 
que impulso de desabafo levou-a a me falar nela; e creio que 
logo se arrependeu, pois me obrigou a jurar que jamais 
repetiria a alguém o seu segredo. Se agora o conto é porque 
a moça é morta e a sua cicatriz já estará em nada, levada 
com o resto pelas águas de março, que levam tudo.  

Lembrou-me isso ao escutar outra moça, também vai-
dosa e bonita, que discorria perante várias pessoas a respeito 
de uma deformação congênita que ela, moça, tem no cora-
ção. Falava daquilo com mal disfarçado orgulho, como se ter 
coração defeituoso fosse uma distinção aristocrática que se 
ganha de nascença e não está ao alcance de qualquer um.  

E aí saí pensando em como as pessoas são estranhas. 
Qualquer deformação, por mais mínima, sendo em parte visí-
vel do nosso corpo, a gente a combate, a disfarça, oculta como 
um vício feio. Este senhor, por exemplo, que nos explica, 
abundantemente, ser vítima de divertículos (excrescências em 
forma de apêndice que apareceram no seu duodeno), teria o 
mesmo gosto em gabar-se da anomalia se em lugar dos 
divertículos tivesse lobinhos pendurados no nariz? Nunca vi 
ninguém expor com orgulho a sua mão de seis dedos, a sua 
orelha malformada; mas a má-formação interna é marca de 
originalidade, que se descreve aos outros com evidente 
orgulho.  

Doença interna só se esconde por medo da morte – isto 
é, por medo de que, a notícia se espalhando, chegue a morte 
mais depressa. Não sendo por isso, quem tem um sopro no 
coração se gaba dele como de falar japonês.  

Parece que o principal impedimento é o estético. Pois se 
todos gostam de se distinguir da multidão, nem que seja por 
uma anomalia, fazem ao mesmo tempo questão de que essa 
anomalia não seja visivelmente deformante. Ter o coração do 
lado direito é uma glória, mas um braço menor que o outro é 
uma tragédia. Alguém com os dois olhos límpidos pode gostar 
de épater uma roda de conversa, explicando que não enxerga 
coisíssima nenhuma por um daqueles límpidos olhos, e per-
mitirá mesmo que os circunstantes curiosos lhe examinem o 
olho cego e constatem de perto que realmente não se nota 
diferença nenhuma com o olho são. Mas tivesse aquela 
pessoa o olho que não enxerga coalhado pela gota-serena, 
jamais se referiria ao defeito em público; e, caso o fizesse, por 
excentricidade de temperamento sarcástico ou masoquista, 
os circunstantes bem-educados se sentiriam na obrigação de 
desviar a vista e mudar de assunto.  

Mulheres discutem com prazer seus casos ginecológicos; 
uma diz abertamente que já não tem um ovário, outra, que o 
médico lhe diagnosticou um útero infantil. Mas, se ela tivesse 

um pé infantil, ou seios senis, será que os declararia com a 
mesma complacência?  

Antigamente havia as doenças secretas, que só se nome-
avam em segredo ou sob pseudônimo. De um tísico, por exem-
plo, se dizia que estava “fraco do peito”; e talvez tal reserva 
nascesse do medo do contágio, que todo mundo tinha. Mas 
dos malucos também se dizia que “estavam nervosos” e do 
câncer ainda hoje se faz mistério – e nem câncer e nem doidice 
pegam.  

Não somos todos mesmo muito estranhos? Gostamos 
de ser diferentes – contanto que a diferença não se veja. O 
bastante para chamar atenção, mas não tanto que pareça 
feio.  

(Rachel de Queiroz. O melhor da crônica brasileira, 10ª Ed. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 2010.) 

 
Questão 01 
No excerto “Se agora o conto é porque a moça é morta e a 
sua cicatriz já estará em nada, levada com o resto pelas 
águas de março, que levam tudo.” (1º§), é possível afirmar 
que a autora declara que: 
A) Tudo na vida é efêmero. 
B) Gostamos de evidenciar que somos excêntricos. 
C) As anomalias despertam o desprezo pelo próximo. 
D) O orgulho não deve ser exposto de modo exagerado. 
 
Questão 02 
Considerando que sujeito é a parte da oração sobre a qual 
a restante oração se refere, ou seja, de quem ou do que se 
fala, assinale a afirmativa transcrita do texto que evidencia 
sujeito oculto. 
A) “Falava daquilo com mal disfarçado orgulho, (...)” (2º§) 
B) “Parece que o principal impedimento é o estético.” (5º§) 
C) “Doença interna só se esconde por medo da morte (...)” 

(4º§) 
D) “Mulheres discutem com prazer seus casos ginecológicos; 

(...)” (6º§) 
 
Questão 03 
No trecho “Este senhor, por exemplo, que nos explica, 
abundantemente, ser vítima de divertículos (excrescências 
em forma de apêndice que apareceram no seu duodeno), 
teria o mesmo gosto em gabar-se da anomalia se em lugar 
dos divertículos tivesse lobinhos pendurados no nariz?” 
(3º§), os parênteses foram empregados para: 
A) Fazer uma indagação. 
B) Introduzir uma explicação. 
C) Indicar a opinião da autora. 
D) Marcar uma pausa extensa. 
 
Questão 04 
Considerando o título do texto “Direito e avesso”, podemos 
afirmar que o termo assinalado denota ideia de: 
A) Escolha. 
B) Incerteza. 
C) Conclusão. 
D) Acrescentamento. 
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Questão 05 
No fragmento “Falava daquilo com mal disfarçado orgulho, 
como se ter coração defeituoso fosse uma distinção aristo-
crática que se ganha de nascença e não está ao alcance de 
qualquer um.” (2º§), a expressão assinalada se refere à: 
A) Anomalia. 
B) Doença interna. 
C) Deformação congênita. 
D) Cicatriz de queimadura. 
 
Questão 06 
O título “Direito e avesso” concedido ao texto se refere a: 
A) Qualidades e defeitos do ser humano. 
B) Preconceito e discriminação ao próximo. 
C) Aspectos interno e externo do ser humano. 
D) Comportamento e conduta do homem hoje em dia. 
 
Questão 07 
Em “Mas, se ela tivesse um pé infantil, ou seios senis, será 
que os declararia com a mesma complacência?” (6º§), a 
expressão “complacência” significa: 
A) Mágoa. 
B) Revolta. 
C) Atenção. 
D) Tolerância. 
 
Questão 08 
Em “O bastante para chamar atenção, mas não tanto que 
pareça feio.” (8º§), a expressão destacada pode ser substi-
tuída, sem prejuízo semântico, por: 
A) Ora 
B) Antes. 
C) Porém. 
D) Embora. 
 
Questão 09 
Em “(...) e talvez tal reserva nascesse do medo do contágio, 
que todo mundo tinha.” (7º§), o termo destacado exprime 
circunstância de: 
A) Dúvida. 
B) Tempo. 
C) Afirmação. 
D) Intensidade. 
 
Questão 10 
No excerto “Parece que o principal impedimento é o esté-
tico.” (5º§), as ações verbais expressam fatos: 
A) Remotos. 
B) Vigentes. 
C) Concluídos. 
D) Hipotéticos. 
 
 
 
 

ATUALIDADES 
 
Questão 11 
A Rússia é considerada um dos países mais gelados, além 
apresentar a maior extensão territorial do mundo com, 
aproximadamente, 17.075,200 km2 de área. O país é reco-
nhecido pela diversidade cultural e possui um dos balés mais 
famosos como o Kirov e o Bolshoi. Qual é a atual capital da 
Rússia? 
A) Moscou. 
B) Noruega. 
C) Bielorrússia. 
D) São Petersburgo. 
 
Questão 12 
Os eleitores dos Estados Unidos da América escolhem seu 
presidente a cada quatro anos. Porém, nos Estados Unidos o 
voto do eleitor não é creditado diretamente ao seu candidato. 
Os votos dos eleitores de cada estado (ainda que dados para 
candidatos específicos) servem para eleger delegados no 
Colégio Eleitoral (Electoral-College). São estes que represen-
tarão os eleitores de sua unidade federativa na escolha final 
do futuro presidente. O ex-vice-presidente e pré-candidato 
democrata Joe Biden aparece à frente em pesquisas nos três 
estados com ampla vantagem. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2020/ 
noticia/2020/03/10/primarias-democratas-em-seis-estados-nesta-

terca-devem-reforcar-favoritismo-de-biden.ghtml. Adaptado.) 
 

Joe Biden foi ex-vice-presidente na gestão de: 
A) Bill Clinton. 
B) Jimmy Carter. 
C) Barack Obama. 
D) George W. Bush. 
 
Questão 13 
Sobre objetivos, definições e características referentes ao 
desenvolvimento sustentável, analise as afirmativas a seguir. 
I. Ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países em 

desenvolvimento, é preciso reduzir os níveis observados 
nos países industrializados. 

II. Deve haver conscientização da população por meio de 
programas e ações socioambientais. 

III. O campo do desenvolvimento sustentável pode ser divi-
dido em quatro componentes: a sustentabilidade ambien-
tal, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade 
sociopolítica e a sustentabilidade cultural. 

IV. A sustentabilidade cultural se refere a como os povos 
encaram os seus recursos naturais e, sobretudo, como 
são construídas e tratadas as relações com outros povos, 
sejam elas a curto ou a longo prazo, com o intuito de 
criar um mundo sustentável em todos os níveis sociais. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
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Questão 14 
Em relação às características do estado de Minas Gerais, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Está localizado na região Sudeste, sendo considerado um 

dos estados mais ricos do país.  
B) O relevo é caracterizado por planaltos com escarpas e 

depressão no centro. O ponto mais elevado é o pico da 
Bandeira, localizado na serra do Caparaó. 

C) Foi ocupado por exploradores bandeirantes paulistas que 
se dirigiram ao interior do Brasil. As expedições ocorreram 
no século XVI, quando os grupos estavam em busca de 
metais e pedras preciosas. 

D) O estado apresenta equilíbrio no desenvolvimento social, 
cultural, educacional e econômico; apesar do seu extenso 
território, evidencia uma distribuição de renda equiparada 
ao norte e ao sul do estado.  

 
Questão 15 
Pesquisadores constataram, pela primeira vez, gravidez em 
uma peixe-boi da Amazônia reintroduzida à natureza, de 
acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa/MCTIC). A gravidez foi confirmada com análise das 
amostras de sangue.  A fêmea “Baré” chegou ainda filhote 
ao Instituto, na capital, onde passou 16 anos e foi solta, em 
2018, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (DRS) 
Piagaçu-Purus, no município de Anori, a 173 Km da capital 
amazonense. 
(Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/ 
03/04/devolvida-ha-menos-de-dois-anos-para-rios-da-amazonia-peixe-

boi-reabilitada-esta-gravida-gestacao-dura-12-meses.ghtml.) 
 

Assinale, a seguir, a capital do estado do Amazonas. 
A) Belém. 
B) Manaus. 
C) Boa Vista. 
D) Santarém. 
 
Questão 16 
Vivendo na Itália há 15 anos, a veterinária goiana, Yarla 
Machado Lopes Garcia de Carvalho, diz que um clima de 
“medo e insegurança” se instaurou no país por conta do 
Coronavírus. As autoridades determinaram uma quarentena 
que restringe a circulação em toda a nação e proíbe eventos 
públicos onde haja aglomerações. 
(Disponível em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/03/10/ 
brasileira-relata-clima-de-medo-na-italia-por-causa-do-coronavirus-

e-teme-que-quarentena-adie-seu-casamento.ghtml. Adaptado.)  
 

Em qual país foi identificado o novo agente do Coronavírus? 
A) Japão. 
B) China. 
C) Suécia. 
D) Alemanha. 
 
 
 
 

Questão 17 
“A Estrada Real é uma rota turística que reúne quatro 
caminhos da época do Brasil Colonial que passam pelos 
estados de Minas Gerais (principalmente), Rio de Janeiro e 
São Paulo. Surgiu em meados do século XVII, após a Coroa 
Portuguesa oficializar os caminhos para a escoação de 
______________ e ______________ até os portos do Rio de 
Janeiro.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) nióbio / ouro 
B) prata / estanho 
C) diamante / café 
D) ouro / diamante 
 
Questão 18 
João Guimarães Rosa nasceu no dia 27 de junho de 1908, 
em Cordisburgo, Minas Gerais. A sua maestria com as letras 
anunciou-se desde a infância, tendo sido um estudioso de 
línguas. Desde pequeno estudou inglês, francês, espanhol, 
alemão, italiano, esperanto, russo, latim e grego. A caracte-
rística principal de sua obra é a linguagem inovadora, com 
termos populares, arcaísmos e neologismos. São considera-
das obras de Guimarães Rosa, EXCETO: 
A) Sagarana. 
B) Primeiras Estórias. 
C) O Menino Maluquinho. 
D) Grande Sertão: Veredas. 
 
Questão 19 
Um estudo publicado na revista “The Lancet HIV” sugere que 
um paciente com o vírus HIV que foi submetido a um 
transplante de células-tronco não apresenta mais sinais de 
infecção.  A pesquisa, feita por cientistas de Universidade de 
Cambridge, apontou que não há mais sinais do vírus nas 
amostras de sangue do paciente, dois anos e meio (trinta me-
ses) depois de ele interromper o tratamento antirretroviral 
contra o HIV. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/ 
03/10/estudo-sugere-que-segundo-paciente-com-hiv-foi-curado-do-

virus.ghtml. Adaptado.) 
 

Sobre a Aids, doença causada pela infecção do Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV é a sigla em inglês), assi-
nale a alternativa INCORRETA. 
A) A transmissão do HIV, consequentemente da Aids, ocorre 

através de picadas de insetos. 
B) Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma 

gripe, como febre e mal-estar. 
C) A mãe infectada poderá contaminar seu filho durante a 

gravidez, no parto e na amamentação. 
D) O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta 

de sangue ou por fluido oral. No Brasil, temos os exames 
laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anti-
corpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. 
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Questão 20 
Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do país, com 
uma população estimada superior a 20 milhões de habitantes. 
Estado que traz em sua bandeira a inscrição “Libertas quae 
sera tamem” ou “Liberdade ainda que tardia”, Minas, no 
período colonial, foi cenário de uma das maiores conspirações 
brasileiras em busca da liberdade, a Inconfidência Mineira. 
(Disponível em: https://www.mg.gov.br/conheca-minas/nossa-gente.) 

 

Foram governadores do estado de Minas Gerais, EXCETO: 
A) Aécio Neves. 
B) Patrus Ananias. 
C) Antônio Anastasia. 
D) Fernando Pimentel. 
 

CONHECIMENTOS DA FUNÇÃO 
 
Questão 21 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
saúde bucal compreende um estado em que a pessoa está livre 
de dores, desconfortos e alterações na boca e na face, abran-
gendo as condições de câncer oral ou na garganta, infecções e 
ulcerações bucais, doenças e quaisquer distúrbios que possam 
afetar a qualidade de vida, impedindo que o paciente coma, 
sorria, fale ou se sinta socialmente confortável. 
(Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/saude-bucal/. Adaptado.) 
  

O Agente Comunitário de Saúde deve abordar o momento e 
o método de higienização bucal do bebê, a introdução da 
escovação e o uso de fluoretos. Conhecida como “sapinho” 
é uma doença infecciosa causada por fungos. Apresenta-se 
como uma placa esbranquiçada e mole que recobre a língua, 
bochecha ou palato mole (céu da boca mais posterior). Tais 
características se referem a: 
A) Candidíase bucal. 
B) Língua geográfica. 
C) Gengivite de erupção. 
D) Hematoma de erupção. 
 
Questão 22 
A atenção à saúde da criança pressupõe ações de promoção 
à saúde, prevenção de agravos e de assistência à criança, 
tendo como compromisso promover qualidade de vida para 
que ela possa ter um crescimento e um desenvolvimento 
saudáveis. A taxa de mortalidade infantil tem reduzido, nos 
últimos anos, no Brasil, resultados de diversas políticas de 
saúde, como a ampliação da cobertura da Estratégia Saúde 
da Família, que contribuiu para a melhoria do acesso à saúde 
e outros programas com ações voltadas para a saúde da 
criança. São considerados fatores de médio risco para as cri-
anças menores de 3 anos, EXCETO: 
A) Desmame antes do 6º mês de vida. 
B) Prematuridade tardia: 35-36 semanas. 
C) Desnutrição ou curva pôndero-estatural estacionária ou 

em declínio e/ou carências nutricionais. 
D) Doença genética, malformações congênitas, cromossomo-

patias e doenças metabólicas com repercussão clínica. 
 

Questão 23  
O termo recém-nascido de risco se refere àquele exposto a 
situações em que há maior risco de evolução desfavorável, 
que devem ser prontamente reconhecidas pela equipe de 
saúde, pois demandam atenção especial e prioritária. De 
acordo com a Agenda de Compromissos para a Saúde 
Integral da Criança e a Redução da Mortalidade Infantil são 
considerados critérios para identificação do RN de risco, 
EXCETO: 
A) Baixo nível socioeconômico. 
B) Criança explicitamente indesejada. 
C) História de morte de adolescentes na família. 
D) Mãe com baixa instrução (< 8 anos de estudo). 
 
Questão 24 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Capítulo I, 
Art. 10, inciso V, estabelece que:  

“Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde 
de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter 
alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanên-
cia junto à mãe”. 
  

Em relação às vantagens do alojamento conjunto, analise 
as alternativas a seguir. 
I. Humanização do atendimento do binômio mãe-filho e 

sua família. 
II. Convivência contínua entre mãe e bebê, o que facilita o 

conhecimento mútuo e a satisfação imediata das necessi-
dades físicas e emocionais do RN. 

III. Promoção do aleitamento materno, descida do leite mais 
rápida, melhor atitude em relação ao aleitamento materno 
e tempo mais prolongado de amamentação. 

IV. Maior interação entre a mãe e sua família e os profissionais 
de saúde responsáveis pela atenção à criança. 

Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 25  
Em relação aos sintomas de HIV/Aids, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de 

uma gripe, como febre e mal-estar. 
(     ) A fase sintomática inicial é caracterizada pela alta 

redução dos linfócitos T CD4+ (glóbulos brancos do 
sistema imunológico) que chegam a ficar abaixo de 200 
unidades por mm³ de sangue. 

(     ) A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças 
oportunistas como hepatites virais, tuberculose, pneu-
monia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F. 
B) F, V, V. 
C) V, F, F. 
D) V, V, V. 
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Questão 26 
Algumas crianças apresentam, já ao nascer, algumas carac-
terísticas associadas a um maior risco de adoecer e morrer. 
Cabe aos profissionais de saúde identificar essas crianças na 
maternidade e recomendar a priorização do seu acompa-
nhamento na atenção básica, inclusive com busca ativa. Têm 
maiores riscos de apresentar problemas as crianças que nas-
cem com o peso menor que: 
A) 2.500 g. 
B) 3.500 g. 
C) 4.000 g. 
D) 4.500 g. 
 
Questão 27 
Amamentar é muito mais do que alimentar. Além de nutrir, 
a amamentação promove o vínculo afetivo entre mãe e filho 
e tem repercussões na habilidade da criança de se defender 
de infecções, em sua fisiologia e em seu desenvolvimento 
cognitivo e emocional, e também na saúde física e psíquica 
da mãe. 
  

Em relação às principais repercussões do aleitamento ma-
terno no curto, médio e longo prazo, marque V para as afir-
mativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, 

tendo o potencial de evitar 13% das mortes de crianças 
menores de cinco anos em todo o mundo, por causas 
preveníveis. 

(     ) Diminui o risco da criança contrair diarreia, pois exerce 
influência sobre a gravidade desta doença. Crianças não 
amamentadas têm risco três vezes maior de desidrata-
rem e de morrerem por diarreia quando comparadas 
com as amamentadas. 

(     ) Proteção contra infecções respiratórias. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F. 
B) F, V, V. 
C) V, F, F. 
D) V, V, V. 
 
Questão 28 
A Estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da 
atenção básica no país, busca favorecer a reorientação do 
processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 
princípios, as diretrizes e os fundamentos da atenção básica. 
A equipe multiprofissional da ESF é composta por: médico, 
enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e Agente 
Comunitário de Saúde (ACS). 
  

O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da 
população cadastrada, não podendo exceder o número má-
ximo de quantas pessoas? 
A) 100 
B) 200 
C) 500 
D) 750 
 
 

Questão 29 

As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de 
Atendimento Primário à Saúde devem seguir as referidas 
disposições legais que regulamentam o exercício de cada 
uma das profissões. Sobre as atribuições comuns a todos 
os profissionais, analise as afirmativas a seguir. 
I. Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos 

indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor 
municipal e utilizar de forma sistemática os dados para a 
análise da situação de saúde, considerando as característi-
cas sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemi-
ológicas do território, priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local. 

II. Garantir a atenção à saúde, buscando a integralidade por 
meio de ações de promoção e recuperação da saúde e 
prevenção de agravos. 

III. Participar do acolhimento dos usuários, procedendo a 
primeira avaliação e identificando as necessidades de 
intervenções de cuidado, proporcionando um atendimento 
humanizado, se responsabilizando pela continuidade da 
atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo. 

IV. Praticar cuidado familiar e dirigido à coletividade e grupos 
sociais que visa a propor intervenções que influenciem os 
processos de saúde-doença dos indivíduos, famílias, cole-
tividade e da própria comunidade. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 30 

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um líder natural e se 
destaca pela sua capacidade de comunicação junto aos 
membros da comunidade em que atua. Devido a sua liderança, 
o ACS tem mais facilidade para atuar junto a situações- 
-problema que afetam a qualidade de vida das famílias, como 
aquelas associadas ao saneamento básico, destinação do lixo, 
condições precárias de moradia, situações de exclusão social, 
desemprego, violência intrafamiliar, drogas lícitas e ilícitas, 
acidentes, dentre outras. 
São consideradas drogas ilícitas, EXCETO: 
A) Heroína. 
B) Cocaína. 
C) Maconha. 
D) Ansiolítico. 
 
Questão 31 

Sobre os tipos de exclusão social, é INCORRETO afirmar que: 
A) Etária: designa a exclusão por idades, como, por exemplo, 

crianças e idosos. 
B) Patológica: exclusão relativa às doenças, como, por exem-

plo, portadores de HIV. 
C) De gênero: relativo exclusivamente a pessoas de sexo fe-

minino eximindo o gênero masculino. 
D) Sexual: determinada pelas diferentes preferências sexuais, 

como, por exemplo, exclusão dos transexuais. 
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PROCESSO SELETIVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO/MG 

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (T) Ħ 

Questão 32 
Diabetes mellitus é uma doença do metabolismo da 
glicose causada pela falta ou má absorção de insulina, 
hormônio produzido pelo pâncreas e cuja função é 
quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em 
energia. São sintomas de níveis elevados de glicose no 
sangue o aumento, EXCETO: 
A) Fome. 
B) Capilar. 
C) Da sede. 
D) Da micção. 
 
Questão 33 
Uma das principais questões ambientais da era contempo-
rânea é, sem dúvida, a enorme quantidade de lixo produzido 
no planeta. A coleta seletiva serve para organizar, de forma 
diferenciada, os resíduos sólidos que podem ser reciclados.  
O papel e o papelão são os materiais mais coletados e 
reciclados, graças aos catadores. No Brasil, 71% do papelão 
é reciclado, índice superior ao dos Estados Unidos. No caso 
de reciclagem, o papel deverá ser depositado nos recipientes 
de cor: 
A) Azul. 
B) Verde. 
C) Amarelo. 
D) Vermelho. 
 
Questão 34  

O Calendário Nacional de Vacinação contempla não só crian-
ças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e 
povos indígenas. A vacina que previne as formas graves de 
tuberculose, principalmente miliar e meníngea aplicada em 
dose única ao nascer é: 
A) BCG (Bacilo Calmette-Guerin). 
B) Febre amarela (uma dose previne a febre amarela). 
C) Varicela atenuada (uma dose previne varicela/catapora). 
D) Penta (previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e 

infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B). 
 
Questão 35 
A vacina HPV previne o papiloma vírus humano, que causa 
cânceres e verrugas genitais. Em meninas ela deverá ser 
ministrada entre a faixa etária de 9 a 14 anos, sendo duas 
doses com o intervalo de:  
A) 6 meses entre as doses. 
B) 3 meses entre as doses. 
C) 6 meses entre a vacina BCG. 
D) 2 meses entre a tríplice viral. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha para todos as funções. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido 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 provas terão duração de 3h (três horas) para todas as funções. Este período abrange a assinatura e a transcrição das 
respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 2 (dois) 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, deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo 
candidato e testemunhado pelo outro, pelo Fiscal de Aplicação desta sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para 
posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 
Seletivo. 




