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EDITAL Nº   05/2018/SMS   

APRESENTA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS 
OBJETIVAS, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO EDITAL 
Nº 01/2018/SMS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE 
MILAGRES, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PSS 01/2018 – SMS, no uso de suas atribuições legais, 
apresenta  gabarito preliminar das provas objetivas realizadas no dia 08 de julho de 2018, referente ao 
PSS 01/2018 – SMS, conforme descrito a seguir. 

 
GABARITO PRELIMINAR 

 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C B D B C D B C C D B C C A B C NULA C D B 

 
 

COMUNICADO  

 
COMUNICAMOS AOS CANDIDATOS DO PSS 01/2018 – SMS, MILAGRES-CE, QUE A 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEVERÁ OBEDECER AO PRAZO PREVISTO NO EDITAL, 
UTILIZANDO O FORMULÁRIO APRESENTADO ABAIXO E ENVIANDO PARA O SEGUINTE E-
MAIL:  

 
elloassessoriane@gmail.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elloassessoriane@gmail.com
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FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

NOME: __________________________________________________________________________  

INSCRIÇÃO Nº: ____________ CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

SOLICITAÇÃO 

(     ) ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR  
(     ) OUTRO  

 

JUSTIFICATIVA  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Milagres, Ceará, ______ de Junho de 2018. 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

INSTRUÇÕES  
O candidato deverá:  
- Encaminhar para o e-mail apresentado no presente Edital, respeitando os prazos previstos no cronograma;  
- Digitar ou usar letra de forma;  
- Apresentar argumentação lógica e consistente;  
- Assinar o pedido e colocar anexos, caso necessário. 
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

FASE PRAZO 

RECURSO CONTRA O GABARITO DA PROVA ESCRITA 09/07/2018 

RESPOSTA AOS RECURSOS 11/07/2018 

EDITAL COM CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 
PROVA OBJETIVA 

13/07/2018 

RECURSO CONTRA O RESULTADO PROVA OBJETIVA 16/07/2018 

RESPOSTA AOS RECURSOS, RESULTADO PROVA OBJETIVA 18/07/2018 

ENTREGA  DE TITULOS E ENTREVISTA PARA OS CLASSIFICADOS (EM 
LOCAL E HORARIO PREVIAMENTE DIVULGADOS NO SITE 
www.milagres.ce.gov.br) 

20/07/2018 

EDITAL RESULTADO FINAL 25/07/2018 

RECURSO CONTRA RESULTADO FINAL 26/07/2018 

RESULTADO FINAL 27/07/2018 

APRESENTAÇÃO DOS APROVADOS 30 e 31/07/2018 

 
 

Milagres, Ceará, 08 de Julho de 2018. 
 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PSS 01/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jati.ce.gov.br/
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

ASSINATURA  ________________________________________  RG_____________________ 

ÁREA ________________________ 

 

 

 

Instruções para a realização das provas 

 

 Verifique se Este caderno contém 20 (vinte) questões de múltipla escolha. 

 Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvida. Caso existam, 

comunique imediatamente ao Fiscal de Sala. 

 Esta Prova tem duração de 2 (duas) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de 

esgotado o tempo mínimo de 30  (trinta) minutos. 

 É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer 

natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer 

outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito 

fiscais encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato. 

 Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha 

de Respostas, devidamente assinada, ao Fiscal de Sala. 
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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 

 
1) Considerando as palavras abaixo, a única que se escreve com S é: 
A) profunde __ a  B) profeti __ ar C) pompo __ o D) profissionali __ ar 
 
2) Determinada passageira se deparou com o aviso abaixo no saguão de uma área de embarque:  
ÁREA PARA__________________ REVISTAS E JORNAIS. 
 
Inicialmente a mesma pareceu confusa quanto a correta aplicação da forma verbal que completaria a 
frase. Todavia, após raciocinar, chegou à conclusão que a forma correta é: 
A) foliar              B) folhear            C) folear          D) folhiar 
 
3) Não viajaremos para celebrar a Festa de Nossa Senhora dos Milagres, em Milagres-CE, em razão 
da situação caótica em que se encontram os terminais rodoviários de São Paulo. Na frase acima, há 
ideia de: 
A) Finalidade  B) Concessão  C) Consequência D) Causa 
 
4) Assinale a alternativa que justifica corretamente a acentuação gráfica da palavra “COLÉGIO”: 
A) Paroxítona terminada em hiato. 
B) Paroxítona terminada em ditongo crescente. 
C) Paroxítona terminada em ditongo decrescente. 
D) Paroxítona terminada em “o”. 
 
5)  A palavra MAU é: 
A) Um advérbio e tem como sinônimo a palavra bom. 
B) Um adjetivo e tem como sinônimo a palavra bem. 
C) Um adjetivo e tem como antônimo a palavra bom. 
D) Um advérbio e antônimo de bem. 
 
6) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:  
O cão foi morto ____ bala e os meios de comunicação fizeram duras críticas ___ população que não 
cuida de seus animais. Porém esta situação é igual ____ tantas outras e logo cai no esquecimento. 
A) a – à – a. 
B) à – à – a. 
C) a – a – à. 
D) a – à – à. 
 
7) Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam pelo menos um encontro consonantal: 
A) Fotos, fogo       B) Britadeira, tecla 
C) Novidade, traqueia     D) Comutador, clarineta 
 
8) Marque a alternativa que apresenta concordância nominal INCORRETA. 
A) Esperança é necessário a qualquer ser humano. 
B) Seguem em anexo as fotos que tiramos no último carnaval. 
C) Já é meio-dia e meio e ela ainda não está pronta! 
D) As tortas salgada e doce já estão embaladas para viagem. 
 
9) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 



                           PSS 01/2018  - SMS               
 
Ela nem sequer se dispôs a me dizer o __________... Não 
entendo __________ ela faria isso! 
A) porque - por quê      B) porquê - porque 
C) porquê - por que      D) por quê - por que 
 
10) Das palavras abaixo, assinale a alternativa em que TODAS as palavras possuem hiato. 
A) cavalaria – decadência – fantasia – honestidade. 
B) fantasia – realidade – bondade – hospedeiro. 
C) decadência – história – delírios – ferreiros. 
D) cavalaria – fantasia – realidade – atraído. 
 
 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
11) De acordo  com a PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 2, de 28 de setembro de 2017, que dispõe 
sobre a “Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de 
Saúde”, em seu ANEXO XXII, a Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de 
atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do 
SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, 
por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a 
resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade. 
 
Com base na referida norma, assinale quais profissionais devem minimamente em uma de ESF. 
A) Médico e dentista. 
B) médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e ACS. 
C) Enfermeiro, Pediatra, ACS, Dentista, Fisioterapeuta. 
D) Médico, Enfermeiro e ACS. 
 
12) O que é uma MICROÁREA, em se tratando do trabalho em uma ESF? 
A) Toda a região da ESF 
B) Região formada por várias ESF´s de um município 
C) Região sob responsabilidade de 1 ACS dentro de um a área de ESF 
D) Mesmo que MICRORREGIAO DE SAUDE 
 
13) De acordo com a PNAB vigente, além das atribuições comuns a todos os profissionais da equipe 
de AB, são atribuições dos ACS, exceto:  
A) Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território 
em que atua, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe. 
B) Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de 
prevenção individual e coletiva. 
C) Vacinar as crianças da sua abrangência. 
D) Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme 
as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos 
do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior 
número de visitas domiciliares. 
 
14) Durante uma visita de trabalho a uma criança recém-nascida (de 0 a 28 dias) o Agente 
Comunitário de saúde deve verificar: 
A) Os dados de identificação do nascimento por meio da caderneta da   criança; se já foi feito o 
teste do pezinho; os cuidados com o coto umbilical. 
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B) Se as crianças estão sendo hidratadas com água, chás, sucos ou outros leites além do leite 
materno, já que as mamadas não são suficientes para que a criança seja bem nutrida. 
C) A alimentação, se o aleitamento materno já está sendo substituido por alimentação sólida. 
D) Se já foram realizadas as vacinas SRC (tríplice viral) e contra febre amarela. 
 
15) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação de vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente pelo Conselho de Saúde. 
Tal afirmação se refere: 
A) Ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde  B) À Conferência de Saúde 
C) Ao Conselho de Saúde     D) Ao Ministério da Saúde 
 
16) De acordo com o Decreto 7.508/2011, o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos 
de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes 
de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde é denominado: 
A) Regional de Saúde     B) Mapa da Saúde 
C) Região de Saúde      D) Macrorregião de Saúde 
 
17) Assinale a alternativa correspondente à matéria de que trata o Decreto 7.508/2011. 
A) Planejamento da saúde                                      B) Articulação interfederativa 
B) Regulamentação da Lei 8080/90                        D) Ampliação do campo de atuação do SUS 
 
18) Documento de identificação do usuário do SUS que contém as informações dos pacientes da rede 
pública de saúde, o que possibilita a criação do histórico de atendimento de cada cidadão, por meio do 
acesso às Bases de Dados dos sistemas envolvidos neste histórico. Tal afirmação refere-se ao: 
A) Sistema de Informação da Atenção Básica  B) Banco de Preços em Saúde 
C) Cartão Nacional de Saúde – CARTÃO SUS  D) Unisus Web 
 
19) Qual dos princípios abaixo NÃO fazem parte da Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90? 
A) Integralidade        B) Universalidade       C) Equidade        D) Centralização 
 
20) Segundo a Lei Federal n° 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde, o Conselho de Saúde: 
A) É órgão colegiado composto exclusivamente por representantes do governo, prestadores de serviço 
e usuários de saúde;  
B) Seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, é órgão que deve atuar na formulação de 
estratégias, no controle da execução da política de saúde e no acompanhamento do 
desempenho econômico e financeiro do Gestor do Sistema de Saúde de sua respectiva 
jurisdição;  
C) Tem um número de representantes de cada segmento correspondente a um terço do número total 
de Conselheiros;  
D) É a única instância colegiada de participação da comunidade na gestão do SUS. 
 
 

 

N U L A 


