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NOVA VENÉCIA 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

EDITAL GABARITO OFICIAL 
 
A Prefeitura de Nova Venécia, ES, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
na conformidade com o edital de Processo Seletivo nº 002/2018, TORNA 
PÚBLICO o que segue: 
 
I – Nos termos do disposto no Edital de Processo Seletivo nº 002/2018, 
TORNA PÚBLICO O GABARITO OFICIAL, das provas escritas realizadas em 
02 de dezembro de 2018, para o cargo de Agentes Comunitários de Saúde, 
conforme costa do anexo – I parte integrante do Presente Edital; 
 
II – Logo abaixo do GABARITO OFICIAL simples, há um GABARITO 
COMENTADO que explica em pormenores as alternativas das questões, que 
deverá ser consultado antes que o candidato interponha recursos. 
 
III – Os candidatos ao cargo de Agentes Comunitários de Saúde, cadastro de 
reserva do presente Processo Seletivo, interessados em interpor recursos, 
poderão fazê-lo, em conformidade com o Edital Completo, item 11.3, junto ao 
setor de Protocolo da Secretaria de Saúde de Nova Venécia, na Rua Ibiraçu nº 
26 – Margareth, no horário das 8 às 11 e das 13 às 15 horas, utilizando-se o 
formulário de Recurso – Anexo III, constante do edital completo. 
 
IV – Este edital será publicado no quadro de avisos da Prefeitura de Nova 
Venécia – ES, na Avenida Vitória, 347 – Centro, na Secretaria Municipal de 
Saúde, na rua ibiraçu nº 26 – Margareth, onde estará para consulta o inteiro 
teor do Anexo I – Gabarito Oficial, Anexo II – Gabarito Comentado de 
Português, Anexo III – Gabarito Oficial de Matemática e Anexo IV – Gabarito 
Comentado de Conhecimentos Específicos, estando também disponível na 
internet, no site www.novavenecia.es.gov.br. 
 
 
Nova Venécia – ES, 05 de dezembro de 2018  
 
 
Mário Sérgio Lubiana 
Prefeito 
 
 
Andre Wiler Silva Fagundes 
Secretário municipal de saúde 
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01 B 
02 D 
03 E 
04 A 
05 E 
06 C 
07 B 
08 E 
09 B 
10 A 
11 C 
12 B 
13 E 
14 C 
15 A 
16 ANULADA 
17 B 
18 B 
19 B 
20 E 
21 E 
22 E 
23 D 
24 E 
25 C 
26 B 
27 D 
28 A 
29 B 
30 D 
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ANEXO II – GABARITO COMENTADO DE PORTUGUÊS  

 
01.b 
I. F – Exame, exercício, exímio, êxodo e exumação estão corretos. Mas 
significando obscuro, místico, o correto é esotérico. Exotérico significa público, 
sem restrição. 
II. F – Correções: granizo, guizo (significando esfera oca com bolinhas). 
III. F – Correção: pretensioso. 
(Em todas as alternativas – a, b, c, d, e – as duas últimas são V – V, o 
candidato nem precisaria analisar, mas vamos lá:) 
IV. V – pequenez, embriaguez, sisudez (substantivos abstratos), milanesa 
(adjetivo). 
V. V – Enxurrada, enxadrista (jogador de xadrez) - após en: “x”. Bruxelês 
(Bruxelas:bruxelês) - adjetivo: “ês”. Madeixa - após ditongo: “x”. Enxaimel 
(técnica de construção) – após en: “x”.  
 
02.d 
No início de certas palavras, não se usa mais o H como era usado no passado: 
é o caso de erva. Como a palavra original do latim se escreve com H, o H 
inicial só se manteve nos derivados eruditos: herbívoro, herbáceo, etc. 
 
03.e 
No início da palavra, a letra “h” não forma dígrafo, sendo considerada letra 
etimológica. No final das palavras, vários autores defendem que “am” e “em” 
não formam dígrafo, mas ditongos (porque no final das palavras pronunciamos 
“ão” e “ein”). Na palavra “homem” temos 5 letras ( h – o – m – e – m) mas 4 
fonemas õ / m / ẽ / i.  
 
04.a 
Garagem é a forma aportuguesada da palavra francesa “garage”. 
 
05.e 
Na a) foneticamente possui 12 vogais. Na b) depois da última reforma 
ortográfica possui 26 letras. Na c) possui 26, mas não existem duas vogais que 
SEMPRE sejam semivogais. O “i” e o “u” se estiverem sozinhos na sílaba, 
serão vogais, e não semivogais.  
 
 
 
06.c 
Lassidão é circunstância ou situação de lasso: fadiga, esgotamento, cansaço. 
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07.b 
Após a última reforma ortográfica: 
• Compostas por justaposição sem elementos de ligação que perderam a 
noção de composição se aglutinaram: mandachuva, paraquedas, 
madressilva, pontapé e girassol. 
• Não se usa hífen em compostos com elemento de ligação, a menos que 
sejam água-de-colônia, arco-da-velha, cor-de-rosa, mais-que-perfeito e pé-
de-meia. Por isso pé de moleque, vai e vem e dia a dia não têm mais hífen. 
• A palavra água de coco não é espécie botânica, por isso não tem hífen. 
• Bico-de-papagaio espécie botânica tem hífen. Bico de papagaio significando 
doença não tem hífen. 
• Palavras compostas oracionais não têm mais hífen. Por isso o certo é maria 
vai com as outras. 
• Na letra c), temos bico--de-papagaio e dia--a-dia. Bico de papagaio 
significando doença não tem hífen, e nem dia a dia (compostos com palavras 
idênticas ou muito parecidas não têm mais hífen). O duplo hífen só acontece na 
translineação (se a palavra hifenizada é cortada no final de uma linha e início 
da próxima linha). Por exemplo, se a palavra fosse bico-de-papagaio 
significando planta, teríamos bico- (no final da linha) e -de-papagaio (no início 
da próxima linha). Em outras palavras, na translineação de uma palavra 
composta ou de uma combinação de palavras em que há um hífen, ou mais, se 
a partição coincide com o final de um dos elementos ou membros, deve, por 
clareza gráfica, repetir-se o hífen no início da linha imediata: ex--alferes, 
serená--los-emos ou serená-los--emos, vice--almirante. Assim, as palavras 
bico--de-papagaio e di--a-dia estão duplamente erradas, os erros foram 
propositais remetendo à translineação. 
 
08.e  
Na I é intransitivo (não precisa de complemento). Na II é transitivo indireto 
(complemento com preposição). Na III é transitivo direto (complemento sem 
preposição). 
 
09.b 
Na I – Aspiro a posições de destaque. Não se usa crase diante de palavras no 
plural se o “a” estiver no singular. 
Na II – Aspiro às posições de destaque. Se usa crase diante de palavra no 
plural se o “as” estiver no plural. 
Na III – (...) que naquele antiquário leiloaram móveis antigos à Luiz XV. Nos 
casos em que existe um substantivo feminino subentendido antes de nomes 
masculinos, se usa crase: à “moda” Luiz XV. 
Na IV – (...) mas só à que lhe interessava. Antes do pronome relativo “que” se 
usa a crase quando [que] subentende um substantivo feminino: (...) mas só à 
(pergunta) que lhe interessava. 
Na V – Depois de tanto tempo no mar, o almirante retornou a terra. Não se usa 
crase antes de “terra” quando esta designa “terra firme”. 
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Na VI – Depois de tanto tempo no espaço, o astronauta retornou à terra. 
Quando não designar “terra firme”, qualquer outra “terra”, inclusive o “planeta 
terra” recebe o artigo definido, havendo crase. 
 
10.a  
Após o novo Acordo Ortográfico, K, W e Y fazem parte do alfabeto: a, b, c, d, e, 
f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. 
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ANEXO III – GABARITO COMENTADO DE MATEMÁTICA 

 
 

11.c 
O enunciado fala que “o ACS que visita a casa do meio é mais jovem que o 
que visita a casa da direita”. Então há duas possibilidades: 
 
 
                                                Ou  
   
                     30                                                   40 
 
Se no meio é 30 ou 40, só temos que descobrir os extremos. 
O enunciado também fala que “a casa amarela está à direita da visitada pelo 
ACS mais velho”. Se depois da casa da direita na figura não tem mais casas, o 
ACS mais velho não pode visitar a última casa da direita. Então pode ser  
50 – 30 – 40 ou 50 – 40 – 30. Como sabemos que “o ACS que visita a casa do 
meio é mais jovem que o que visita a casa da direita”, então temos 50-30-40. 
O enunciado também fala que “o ACS mais velho não visita a casa cinza”. 
Sabemos que “a casa amarela está à direita da visitada pelo ACS mais velho”. 
Se o mais velho visita a primeira casa, a casa do meio é amarela. Se “o ACS 
mais velho não visita a casa cinza”, então a primeira casa é azul. Então fica 
assim:     
       
 
 
 
 
  50 azul     30 amarela     40 cinza  
 
Na letra a) “A casa do meio é visitada por Rosenilda”. Errada, porque no 
enunciado Rosenilda tem 40 anos. 
Na letra b) “A casa azul está imediatamente à esquerda da casa cinza”. Errada, 
quem está imediatamente à esquerda da cinza é a amarela. 
Na letra c) “Dayane visita a casa amarela”. Certa, porque no enunciado Dayane 
tem 30 anos. 
Na letra d) “Rosenilda visita a casa que é vizinha da casa azul”. Errada, ela a 
casa cinza, que é vizinha da amarela. 
Na letra e) “A casa azul é a do meio”, errada, é a primeira casa. 
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12.b  
Ordem crescente é do menor para o maior. √9  =3 | 5²=25 | 3/5=0,6 . 
Ordenando: -2 | -1| 0 | 3,5 | 1 | √9 | 5² 
 
13.e 
X + X + X = 60     X + Y + Y = 30    Y – 2z = 3       z + X + Y =  
3X = 60                20+Y + Y = 30    5 – 2z = 3        1 + 20 + 5 = 26  
X = 60/3               2Y= 30 – 20       – 2z = – 2 
X = 20                  Y=10/2                    z = – 2/– 2  
                             Y=5                         z = 1                                 
 
14.c 
A fórmula de volume do paralelepípedo é comprimento x largura x altura. 
Sabe-se que 1dm³ = 1L. 
Como as dimensões do problema foram dadas em metros, precisa-se 
transformar pra decímetros: 2m=20dm , 3m=30dm , 5m=50dm. 
Então: V=20.30.50 
           V=30000L 
 
15.a  
25x7=175 
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ANEXO IV -  

GABARITO COMENTADO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16.ANULADA 
Todos os candidatos receberão 1 ponto, porque as alternativas a) e d) são 
idênticas. 
 
17.b porque duas assertivas (I e II) estão corretas. 
Na III, o incorreto é a palavra “centralização”, deveria ser “descentralização”. 
Na IV, entidades com fins lucrativos NÃO podem receber recursos públicos 
para auxílios ou subvenções. 
 
18.b 
Na a), é possível disponibilizar o CNS a nômades e moradores de rua. 
Na c), ele não fica sujeito “somente”. Ele também fica sujeito às penalidades 
previstas no art. 154 do Código Penal. 
 
 
19.b 
Na a), o ACS não pode realizar aplicação de larvicida.  
Na c), o ACS não deve “apenas”. É na visita domiciliar que o ACS orienta e 
transmite informações à população, além de outras ações planejadas.  
 
 
20.e 
Na a), em relação a nome social, a Política Nacional de Saúde Integral de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de 
Saúde Integral LGBT)”, busca garantir o uso do nome social de travestis e 
transexuais, de acordo com a legislação vigente; 
Na b), quando o domicílio for servido por água de poço ou nascente localizada 
no terreno ou na propriedade onde está construído, podendo ou não haver 
distribuição interna para o domicílio, deve ser assinalado o campo 
“POÇO/NASCENTE NO DOMICÍLIO”; 

Na c), quando os dejetos provenientes do banheiro ou do sanitário forem 
esgotados para uma fossa rústica (fossa negra, poço, buraco etc.), sem passar 
por nenhum processo de tratamento, deverá ser assinalado o campo “FOSSA 
RUDIMENTAR”; 

Na d), o campo “VISTA PERIÓDICA” é destinado ao registro da abordagem 
periódica realizada pelos ACS às famílias que NÃO apresentam situações de 
saúde; 
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21.e 
Na a), quem pode acarretar tontura e quedas é a “pressão baixa”; 
Na b), quem pode acarretar derrame, insuficiência renal e cegueira súbita é a 
“pressão alta”; 
Na c) o correto é NÃO CONSUMIR alimentos industrializados; 
Na d) o correto é considerar o valor mais ALTO. 
 
 
22.e  
Na a), no lugar de “homogêneas” deve ser “heterogêneas”; 
Na b), o sinal entre parênteses deveria ser > (maior) ; 
Na c), batata e mandioca NÃO devem ser consumidos. 
 
23.d 
Realizar testes rápidos não é atribuição dos ACS. 
 
24.e 
O conteúdo foi divulgado no conteúdo programático do edital, no link 
http://www.novavenecia.es.gov.br/downloads/saude/acs22018/Guia%20da%20oficina%

202_versao%202017_planificacao.pdf páginas 25 a 29. 
Na a), quem [sustenta-se em alguns pilares: a informação e a educação para o 
autocuidado, a elaboração e o monitoramento de um plano de autocuidado e 
o apoio material para o autocuidado] são os macroprocessos de autocuidado 
apoiado, representado pelas janelas, item 7 da figura e não o telhado. 
Incorreta. 
Na b), quem [corresponde à adoção de sistemas para classificação de risco 
para os eventos agudos] é a parede “2” da figura, macroprocessos da atenção 
aos eventos agudos, e não a porta. Incorreta. 
Na c), quem [pode ser prestada por diferentes modalidades de cuidados, como 
a assistência domiciliar, a visita domiciliar, a internação domiciliar, o 
acompanhamento domiciliar e a vigilância domiciliar] são os macroprocessos 
da atenção domiciliar, a “porta”, item 6 da figura, e não a parede “2”. Incorreta. 
 
25.c 
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para a adequada 
realização do exame citopatológico é atribuição específica do auxiliar/técnico 
de enfermagem. 
 
26.b 
O agente etiológico é um arbovírus da família Flaviviridae, gênero Flavivirus. 
 
27.d 
Na a), No combate à dengue, ACS e ACE devem ser corresponsáveis pelo 
controle das endemias, integrando suas atividades de maneira a potencializar o 
trabalho e evitar a duplicidade das ações que, embora distintas, se 
complementam. 
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Na b) Realizar atividades de identificação e mapeamento de coleções hídricas 
de importância epidemiológica é atribuição do ACE; 
Na c) Febre terçã é sinônimo de malária. 
 
28.a 
Na b) COMPETE ao servidor público municipal representar contra ilegalidade, 
omissão ou abuso de poder, de que tenha tomado conhecimento, indicando 
elementos de prova para efeito de apuração em processo apropriado; 
Na c) o professor só poderá ter dois cargos;  
Na d) PODERÁ ser alvo; 
Na e) mais de TRINTA dias. 
 
29.b 
Na a) O envio no prazo de 1 ano é somente complementar, porque a 
competência fechada não “abre” novamente; 
Na c) mesmo que o “não envio” seja justificado, acontecerá a suspensão do 
repasse porque a equipe ficou sem registrar as informações no e-SUS por um 
trimestre (3 meses); 
Na d) e e) há vários outros motivos de suspensão, não é “só”. 
 
30.d 
conteúdo divulgado no conteúdo programático do edital, Lei 13.595, de 5 de 
janeiro de 2018, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13595.htm e Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, 
disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Lei/L11350.htm.  
 
 


