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Texto I para responder às questões de 01 a 07 e a 09.
Impactos da pandemia na educação
brasileira de jovens e adultos
Diante da pandemia decorrente do vírus Covid-19 fica
ainda mais evidente o cenário de desigualdade no âmbito da
educação brasileira. A situação trouxe à tona problemas como:
a falta de recursos digitais, a dificuldade de aprendizagem dos
alunos portadores de deficiência e o impacto da saúde mental
em crianças e jovens, entre outros.
Com o avanço da tecnologia, o Ensino a Distância (EaD) foi
se tornando cada vez mais viável, inclusive com faculdades sendo
inteiramente a distância. Já no começo da pandemia, com o
ensino presencial se tornando inviável, várias instituições decidiram abraçar o EaD como método de ensino, mas há muitos
alunos vindos de zonas rurais sem acesso à internet, ou com
algum tipo de deficiência, entre tantas situações que dificultam
este acesso. Com isso, não tendo o devido acompanhamento, o
ensino pode ser elitizado ou capacitista, pois escolas com poucas
condições de renda podem ter dificuldades, fazendo com que o
aluno não atinja as metas exigidas pela instituição.
Em agosto de 2020, o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) realizou o estudo “Acesso Domiciliar à Internet e
Ensino Remoto Durante a Pandemia”, o qual evidenciou que
“cerca de seis milhões de estudantes, desde a pré-escola até a
pós-graduação, não têm acesso à internet banda larga ou 3G/4G
em casa”. Também mostrou que alunos do ensino fundamental
são os mais afetados, juntamente com os anos iniciais e os anos
finais, o que somava mais de 4,35 milhões de estudantes sem
acesso, sendo 4,23 milhões de escolas públicas. No ensino
médio eram 780 mil adolescentes sem internet em casa.
Outro fator discutido durante a pandemia é a Educação
Inclusiva. Em uma entrevista para o site Nova Escola, Lailla
Micas, coordenadora do portal DIVERSA, uma iniciativa do Instituto Rodrigo Mendes (IRM) e Maria da Paz Castro (Gunga),
coordenadora pedagógica e consultora da área de inclusão da
Escola da Vila, em São Paulo falaram sobre responsabilidade.
Elas asseguraram que as escolas, juntamente com o engajamento dos pais, têm o papel de cuidar para que nenhuma
pessoa portadora de deficiência seja desmotivada, excluída ou
deixe de estudar em razão das suas limitações. Desta forma, é
responsabilidade de todos atuarem para que não haja consequências discriminatórias e de aprofundamento das desigualdades.
Além do mais, outro fator que se perpetua na sociedade e que sobressai em tempos de pandemia, é a saúde
mental, a qual tem ocasionado muitos problemas nas pessoas
por conta do isolamento físico e social. Diversos estudos internacionais ressaltam que houve um aumento de indivíduos com
problemas psíquicos que podem compreender desde ansiedade,
ataques de pânico, depressão, estresse pós-traumático e inclusive o medo excessivo da morte.
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Devora Kestel, que apresentou um relatório na agência
de saúde da ONU a respeito da Covid-19 e da saúde mental,
em entrevista para o portal G1 ressalta que um aumento no
número e na gravidade de doenças mentais é provável, e
que os governos deveriam colocar a questão “na linha de
frente” de suas reações. “A saúde mental e o bem-estar de
sociedades inteiras foram seriamente impactados por esta
crise e são uma prioridade a ser abordada urgentemente”,
disse Kestel em entrevista coletiva.
(Agência Experimental, 2021. Disponível em: https://www.ufsm.br/midias/
experimental/integra/2021/01/22/impactos-da-pandemia-na-educacao
-brasileira-de-jovens-e-adultos/. Acesso em: 16/08/2021. Com
adaptações.)

Questão 01
Considerando as características da organização do discurso,
pode-se afirmar que o texto I pertence à tipologia:
A) Injuntiva.
B) Narrativa.
C) Descritiva.
D) Argumentativa.

Questão 02
A principal ideia discutida no texto I e que está diretamente
relacionada aos impactos da pandemia no Brasil é:
A) A necessidade de medidas públicas que viabilizem a oferta
do EaD.
B) A escassez de ensino remoto para os alunos das escolas
públicas.
C) O crescimento das desigualdades de oportunidades na
educação.
D) O abandono escolar por parte dos estudantes do ensino
fundamental.

Questão 03
Só NÃO constitui argumento a favor da tese defendida no
texto:
A) O prejuízo para a saúde psíquica dos estudantes.
B) A ausência de recursos tecnológicos aos discentes.
C) O retrocesso na aprendizagem dos alunos com o EaD.
D) A dificuldade de aprendizagem de pessoas deficientes.

Questão 04
O trecho que contém uma opinião emitida pelo autor do
texto pode ser identificado em:
A) “Em uma entrevista para o site Nova Escola, Lailla Micas (...)
e Maria da Paz Castro (...) falaram sobre responsabilidade.”
(4º§)
B) “A saúde mental e o bem-estar de sociedades inteiras
foram seriamente impactados por esta crise e são uma
prioridade a ser abordada urgentemente (...)” (6º§)
C) “...o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (...) evidenciou
que ‘cerca de seis milhões de estudantes, desde a pré-escola
até a pós-graduação, não têm acesso à internet banda larga
ou 3G/4G em casa’.” (3º§)
D) “Diversos estudos internacionais ressaltam que houve um
aumento de indivíduos com problemas psíquicos (...) desde
ansiedade, ataques de pânico, depressão, estresse pós-traumático e inclusive o medo excessivo da morte.” (5º§)
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Questão 05

Questão 08

Os termos EaD, IPEA, IRM, ONU e Covid são conhecidos
como siglas. Do ponto de vista morfológico, as siglas são
entendidas como um processo de formação de palavras
que consiste em:
A) Alterar a classe gramatical da palavra sem que se modifique sua forma original.
B) Combinar letras ou sílabas de uma sequência de palavras
para formar um nome.
C) Unir dois ou mais radicais para formar uma nova palavra,
sem alteração fonética.
D) Eliminar um segmento de uma palavra, a fim de se obter
uma forma mais reduzida.

O texto II é um exemplar do gênero:
A) Meme.
B) Tirinha.
C) Charge.
D) Anúncio.

Questão 06
Releia os excertos a seguir.
I. “(...) outro fator que se perpetua na sociedade e que sobressai em tempos de pandemia, é a saúde mental, (...)”
(5º§)
II. “Elas asseguraram que as escolas, juntamente com o engajamento dos pais, (...)” (4º§)
Os termos destacados significam, no contexto, respectivamente:
A) Discorre; reforça; e, empoderamento.
B) Perdura; comprova; e, consentimento.
C) Corrobora; identifica; e, encorajamento.
D) Permanece; destaca; e, comprometimento.

Questão 07
Na passagem “Desta forma, é responsabilidade de todos
atuarem para que não haja consequências discriminatórias
e de aprofundamento das desigualdades.” (4º§), os termos
destacados podem ser substituídos, sem alteração de sentido, respectivamente, por:
A) Assim; a fim de.
B) Portanto; desde que.
C) No entanto; uma vez que.
D) Mas também; mesmo que.
Texto II para responder às questões de 08 a 10.

Questão 09
Releia os textos I e II para responder à questão 09.
Os textos I e II, embora constituam gêneros textuais distintos, apresentam, em comum, elementos relacionados à
(ao):
A) Estrutura textual.
B) Aspecto temático.
C) Linguagem não verbal.
D) Registro de linguagem.

Questão 10
No texto II, a vírgula após a palavra “mãe” (na fala da criança)
e as vírgulas que isolam a palavra “menino” (na fala da mãe)
foram usadas para indicar que ambos os termos exercem
função de:
A) Sujeito
B) Aposto.
C) Vocativo.
D) Objeto direto.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 11
“Cerca de 19 mil crianças migrantes cruzaram este ano a
selva inóspita e perigosa do Darien, entre a Colômbia e o
Panamá, a caminho dos Estados Unidos, segundo informações do Unicef. A selva de Darien, se tornou um corredor para migrantes que, da América ___________, tentam
cruzar a América __________ e o México a caminho dos
Estados Unidos.” Assinale a alternativa que completa
correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) do Sul / Central
B) Central / do Norte
C) Central / do Sul
D) do Sul / do Norte

Questão 12

(BRUM, Rodrigo. Íntegra – Agência Experimental, 2021. Disponível em:
https://www.ufsm.br/midias/experimental/integra/2021/01/22/impac
tos-da-pandemia-na-educacao-brasileira-de-jovens-e-adultos/. Acesso
em: 16/08/2021.)
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O Brasão de Armas é um dos símbolos nacionais adotado com
a Proclamação da República, em 1889. Sobre a Proclamação
da República, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) O Brasil tornou-se um país comunista.
B) Derrubou a monarquia brasileira através de um golpe militar.
C) Deodoro da Fonseca foi nomeado como Presidente provisório.
D) O exército e a elite cafeeira paulista eram considerados
grupos importantes naquele momento.
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Questão 13

Questão 15

“A cliente de uma determinada rede de supermercados localizado do Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, denunciou
nas redes sociais que o mercado entrega bandejas vazias de
carne aos clientes até que o valor do produto seja pago no
caixa. A prática não é adotada em unidades da mesma rede
localizadas em bairros nobres da capital, como a da Avenida
Brigadeiro Luís Antônio, próxima à Paulista. Na denúncia,
publicada nas redes sociais, foi relatado que tal prática, segundo uma funcionária da loja, ‘evitaria roubo’.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/10/18/
mercadojardim-angela-na-periferia-de-sp-entrega-bandeja-de-carnevazia-ate-que-pagamento-seja-concluido-diz-cliente.ghtml. Acesso em:
18/10/2021. Adaptado.)

Atualmente, os brasileiros estão sentindo os impactos da
pandemia e a desestabilização da economia que afetam
profundamente o poder de compra; a fome a cada dia afeta
inúmeras famílias. Em relação à situação econômica do
país e seus impactos, é INCORRETO afirmar que:
A) O aumento do consumo de pés de galinhas retrata o crescimento da fome no país.
B) A responsabilidade do agronegócio, com as condições
ideais, facilita a aquisição de alimentos mantendo, assim,
a produção interna no país.
C) O auxílio emergencial já proporcionou a compra de duas
cestas básicas ou mais; no entanto, com o seu valor máximo de R$ 375,00 não é possível comprar 60% dos produtos da cesta básica em determinadas regiões.
D) Com o desemprego, a renda da população caiu; em paralelo, o preço dos alimentos subiu, dificultando, então, o
acesso pelos mais pobres, que necessitam de programas
sociais mais robustos e estruturados.

“Retirantes” é uma das telas mais famosas e importantes do
pintor Cândido Portinari. A obra registra uma família anônima e
pobre, que representa a história de muitas outras famílias que
partiram do interior do Nordeste para fugir dos períodos de
seca. Cândido Portinari foi um dos grandes pintores brasileiros,
buscando sempre retratar a realidade do país. Sobre esse pintor,
é INCORRETO afirmar que:
A) Nasceu na cidade de São Paulo; desde cedo, já manifestava vocação para a arte, começando a pintar aos nove
anos.
B) Participou do movimento modernista do país; seu convívio
era com diplomatas, escritores, poetas da elite intelectual
brasileira.
C) Aos quinze anos se matriculou na Escola Nacional de
Belas Artes e conquistou um prêmio de viagem à Europa
com o retrato de Olegário Mariano.
D) Aliado ao Partido Comunista, foi candidato a deputado
federal e ao senado; ganhou a disputa nos dois cargos,
tendo grande participação na política brasileira.

Questão 14

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA

“Gasolina nas bombas já subiu 40% este ano. Botijão ultrapassa
R$ 100,00 pela 1ª vez na média do Brasil; o litro do combustível
chega a R$ 7,49 no país, diz o levantamento de preços da ANP.
Mas, apesar dos reajustes feitos pela Petrobras nos preços de
gasolina e diesel entre o fim de setembro e início de outubro,
analistas afirmam que ainda há uma defasagem em relação aos
valores cobrados no mercado internacional e que a estatal terá
de anunciar novos aumentos.”
(Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/2270-preco-dagasolina-sobe-409-no-ano-litro-chega-749-no-brasil-25239216?utm_source
=globo.com&utm_medium=oglobo. Acesso em: 18/10/2021. Adaptado.)

Sobre a Petrobras, está correto o que se afirma em:
A) É uma empresa de capital aberto, cujo acionista majoritário
é o governo do Brasil.
B) É uma empresa estatal de capital fechado e o seu controle é exclusivo do governo Federal.
C) Gera e vende energia elétrica oriunda de usinas termelétricas, suprindo apenas a Venezuela.
D) Foi criada pelo presidente Tancredo Neves com o intuito
de desenvolver a exploração petrolífera exclusivamente
para a União.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF (T)

Questão 16
Em relação à Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS),
assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Orienta o planejamento das ações de vigilância em saúde
na esfera estadual da gestão do SUS, apenas.
B) Sua incidência abrange todos os níveis e formas de atenção à saúde, incluindo os serviços de saúde privados.
C) Tem ação de caráter universal, transversal e orientador
da forma de atenção nos territórios, sendo sua gestão
exclusiva do poder público.
D) Desenvolve de maneira contínua e sistemática a coleta, a
consolidação, a análise de dados e a disseminação de informações sobre eventualidades associadas à saúde, objetivando o planejamento e a implementação de medidas de
saúde pública.

Questão 17
Subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), as
comissões intersetoriais irão articular as políticas e programas de saúde através das seguintes atividades, EXCETO:
A) Recursos humanos.
B) Ciência e tecnologia.
C) Recursos financeiros.
D) Saúde do trabalhador.
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Questão 18

Questão 20

“Promover a saúde da população mediante a integração e
a construção de parcerias com os órgãos federais, as unidades da Federação, os municípios, a iniciativa privada e a
sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida e para o exercício da cidadania.” Considerando que o
trecho faz referência à atribuição do Ministério da Saúde,
analise as afirmativas a seguir.
I. Tem como função promover as condições para a proteção
e a recuperação da saúde da população, dizimar as enfermidades, controlando, assim, as doenças endêmicas e
parasitárias.
II. Funasa, Fiocruz e Hemobrás são órgãos vinculados ao
Ministério da Saúde.
III. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é um órgão colegiado,
deliberativo e integrante da estrutura organizacional do
Ministério da Saúde.
IV. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
SUS (CONITEC) assessora o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de
tecnologias, bem como na constituição ou alteração de
protocolo clínico ou diretriz terapêutica da saúde.
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, III e IV, apenas.

São consideradas competências e atribuições comuns da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na
esfera administrativa, EXCETO:
A) Elaborar e atualizar periodicamente o plano de saúde.
B) Organizar e coordenar o Sistema de Informação de Saúde.
C) Executar complementarmente apoio técnico às cidades
nas ações e serviços de saúde.
D) Definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.

Questão 19
“Saúde em Família é o conjunto de iniciativas da Secretaria de
Atenção Primária à Saúde para cuidar da população no ambiente em que vive. Estão incluídos os programas ‘Saúde na
Hora’, ‘Médicos pelo Brasil’, ‘Conecte SUS’, ‘Previne Brasil’,
dentre outros programas, ações e estratégias.”
(Atenção Primária: Ministério da Saúde.)

Em relação aos programas de saúde, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O Conecte SUS permitirá que o cidadão, utilizando
apenas o CPF, tenha acesso, por meio do celular, computador ou tablet, às informações confiáveis a respeito
dos seus dados de saúde.
( ) O Programa Médicos pelo Brasil tem como estratégia
preencher os vazios assistenciais na comparação com
o Programa Mais Médicos; aproximadamente 55% das
vagas são para as regiões Norte e Nordeste.
( ) A Farmácia Popular atua através das farmácias credenciadas no Programa Aqui tem Farmácia Popular, disponibilizando para a população medicamentos para hipertensão, diabetes e asma sem ônus algum, além de
ofertar descontos em medicamentos para rinite, dislipidemia, Parkinson, osteoporose, glaucoma, contraceptivos, além de fraldas geriátricas.
A sequência está correta em
A) V, V, V.
B) V, F, F.
C) F, F, F.
D) F, V, V.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF (T)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Questão 21
O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve orientar as
famílias, principalmente as crianças sobre a importância da
higienização bucal e dos bons hábitos alimentares. “Em
uma visita domiciliar, o ACS se depara com uma criança
apresentando placa esbranquiçada recobrindo a língua;
bem como a bochecha e o palato mole (céu da boca).”
Considerando a situação hipotética, os sintomas mencionados se referem a:
A) Candidíase bucal.
B) Língua geográfica.
C) Gengivite de erupção.
D) Hematoma de erupção.

Questão 22
“A vacina HPV também está disponível para as mulheres e
homens de 9 a 26 anos de idade vivendo com ___________,
transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea e
pacientes oncológicos, sendo o esquema vacinal de três
doses (0, 2 e 6 meses).” Assinale a alternativa que completa
corretamente a afirmativa anterior.
A) artrite
B) HIV/AIDS
C) tuberculose
D) diabetes mellitus

Questão 23
Em relação às atribuições específicas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), marque V para as verdadeiras e F
para as falsas.
( ) Recensear todas as pessoas de sua microárea e manter
os cadastros atualizados.
( ) Direcionar as famílias sobre a utilização dos serviços de
saúde disponíveis e prescrever medicamentos em casos
de malária ou dengue.
( ) Trabalhar com acrescentamento de famílias em base
geográfica definida – a microárea.
A sequência está correta em
A) V, F, V.
B) F, F, F.
C) V, V, V.
D) F, V, F.
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Questão 24

Questão 27

As ações de prevenção de doenças, agravos e promoção à
saúde são consideradas atividades de extrema importância
para identificar e orientar a população sobre possíveis
doenças. NÃO corresponde à ação de prevenção de doença
e à promoção de saúde:
A) Na promoção de saúde, deve-se ter uma visão holística
sobre as pessoas; afinal, ser saudável é muito além da
inexistência de doenças.
B) No local de trabalho, a promoção da saúde do trabalhador
ocorre com o envolvimento agregado dos empregadores e
da sociedade em geral, garantindo, assim, o bem-estar das
pessoas.
C) Os planos de prevenção de doenças, para se tornarem
eficazes, devem ser elaborados com base no conhecimento
das principais doenças que acometem uma determinada
população.
D) O incentivo, a promoção e a exigência do aumento do grau
de escolaridade das mães é uma forma de prevenção à
saúde, pois tal ação está atrelada em manter o cartão de
vacinação em dia.

“Não podemos deixar de buscar as vacinas disponíveis nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS). São mais de 20 vacinas disponibilizadas nas salas de vacinação do SUS, com recomendações e orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e indígenas. Vacinar é um ato de amor. Não
vamos deixar que doenças já erradicadas no Brasil voltem a
assombrar as nossas crianças. Lembrem-se que a saúde é uma
responsabilidade de todos nós. Mantenham o cartão de vacinas
atualizado.”

Questão 25
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, considerando as atribuições comuns a todos os membros, inclusive dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), analise as
afirmativas a seguir.
I. Atuar no processo de territorialização e mapeamento da
área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias
e indivíduos expostos a riscos, inclusive os relativos ao
trabalho, e da atualização contínua dessas informações,
priorizando as situações a serem acompanhadas no
planejamento local.
II. Efetuar busca ativa e notificação de doenças e agravos de
notificação compulsória e de demais agravos e situações de
importância local.
III. Articular a mobilização e a participação da comunidade,
buscando efetivar, assim, o controle social.
IV. Realizar o cuidado à saúde da população adscrita, preferencialmente no âmbito escolar, associações; e, posteriormente, em Unidades Básicas de Saúde.
Está correto o que se afirma apenas em
A) II e IV.
B) III e IV.
C) I, II e III.
D) I, II e IV.

Questão 26

(Calendário Nacional de Vacinação. Ministério da Saúde.)

A vacina BCG (1) atua na prevenção das seguintes doenças:
A) Hepatite B e Tétano.
B) Poliomielite e Rotavírus.
C) Difteria, Tétano e Coqueluche.
D) Formas graves de Tuberculose, Meníngea e Miliar.

Questão 28
“O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a segunda causa de
óbitos no mundo e a principal causa de incapacidade em
adultos. Esta incapacidade retira do mercado de trabalho
milhares de pessoas, ocasionando um impacto social bastante
significativo, pois, aproximadamente, 75% das vítimas não
fatais do AVC jamais retornam às suas atividades profissionais.
Sabe-se que 30 a 40% ficam dependentes do familiar ou
cuidador, normalmente acamados, e 34% tem demência em
um ano, com dificuldade de memória, raciocínio ou esquecimento. A Organização Mundial do AVC divulga dados alarmantes: a cada 6 segundos, independente da idade ou sexo,
alguém em algum lugar do mundo morre de AVC.”
(Disponível em: https://www.acaoavc.org.br/pacientes-e-familiares/oavc/o-que-e-o-avc/o-que-e-o-avc-acidente-vascular-cerebral.)

São considerados os principais sinais de alerta para quaisquer tipos de Acidente Vascular Cerebral (hemorrágico ou
isquêmico), EXCETO:
A) Hipotermia.
B) Confusão mental.
C) Alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração em deambular.
D) Fraqueza ou formigamento na face, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo.

Questão 29
“Às vezes você ri com as mães, às vezes você chora. Mas este
é o trabalho do Agente Comunitário de Saúde: tem que rir
com os que riem e chorar com os que choram. Mas também
deve ter ética profissional. Quando eu converso com uma
dona de casa e ela tem aquela confiança e conta a vida dela
pra mim, não posso ir contar o que ouvi pra outra vizinha;
tenho que ter ética profissional.”

“A territorialização é um dos pressupostos básicos do trabalho do Programa de Saúde da Família.”

(V.X.S. Agente Comunitária de Saúde em Padre Bernardo, Entorno do
DF. Adaptado.)

(O território no Programa de Saúde da Família. HYGEIA, Revista
Brasileira de Geografia Médica e da Saúde.)

Em relação à ética profissional do Agente Comunitário de
Saúde (ACS), assinale o INCORRETO.
A) Respeitar o ser humano na situação de morte e pós-morte.
B) Respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade
da família assistida.
C) Manter a assistência às famílias livres de imperícia, imprudência e negligência.
D) Manter segredo sobre fato sigiloso que tenha conhecimento, mesmo nos casos previstos em Lei.

Podemos afirmar que a microárea se refere a:
A) Área de cobertura da unidade secundária de saúde.
B) Moradia, ou seja, o lugar de residência de uma família.
C) Território de atuação do Agente Comunitário de Saúde.
D) Demarcação político-administrativa do Sistema Único de
Saúde (SUS).

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF (T)
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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA/MG
Questão 30
“Com a perda de um filho, o enlutado não perde apenas um
ser amado; mas, principalmente, tudo o que potencialmente
o filho teria podido lhe dar, se tivesse vivido.”
(Melgaço, 2009.)

Sobre o luto perinatal e suas repercussões na família, cabem
aos Profissionais de Saúde:
I. Perguntar se querem escolher uma roupa para o sepultamento.
II. Deixar que tirem fotos, se desejarem, pois tal fator pode
ser muito importante para a elaboração do luto.
III. Oferecer aos pais a possibilidade de pegar o bebê no
colo, proporcionando um momento de despedida.
IV. Crianças enlutadas precisam de adultos. O luto pode (e
deve) ser compartilhado na família. Os pais podem chorar
na frente dos filhos, demonstrar que estão tristes, que
sentem saudades do bebê que morreu. A expressão de
sentimentos por parte dos pais incentiva as crianças a se
expressarem também.
Está correto o que se afirma em
A) I, II, III e IV.
B) I e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) III e IV, apenas.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF (T)
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INSTRUÇÕES
É necessário uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

ponta grossa.
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 ao candidato ingressar 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 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.
Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, 30 (trinta)
questões para os cargos de nível médio e médio técnico e 25 (vinte e cinco) questões para os cargos de nível fundamental
incompleto.
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 ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou,
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação.
As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos nível fundamental incompleto e nível médio e médio técnico e 4
(quatro) horas para os cargos de nível superior. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas
para o Cartão de Respostas (Gabarito).
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 em local específico.
Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da
Inscrição ou em qualquer outro meio.
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 poderá se retirar do local
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá
levar consigo o seu Caderno de Provas.
Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local
de aplicação das provas antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado
pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação e pelo Coordenador da Unidade
de Provas, para posterior análise a ser realizada pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das
16h00min 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 3 (três)
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo
candidato, ao fornecer os 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 Concurso Público.

