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PROCESSO SELETIVO N° 001/2018 

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 001/2018, TORNA 
PÚBLICO o que segue: 
 
I – Nos termos do disposto no Edital de Processo Seletivo nº 001/2018, 
TORNA PÚBLICO O GABARITO OFICIAL, das provas escritas realizadas em 
29 de abril 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, 04 de maio de 2018  
 
 
Mário Sérgio Lubiana 
Prefeito 
 
 
Andre Wiler Silva Fagundes 
Secretário municipal de saúde 
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ANEXO I – GABARITO OFICIAL 
 

01 E 
02 D 
03 D 
04 ANULADA 
05 D 
06 E 
07 B 
08 B 
09 C 
10 ANULADA 
11 B 
12 C 
13 A 
14 D 
15 E 
16 E 
17 E 
18 C 
19 D 
20 E 
21 E 
22 A 
23 C 
24 C 
25 A 
26 C 
27 C 
28 E 
29 C 
30 E 
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ANEXO II – GABARITO COMENTADO DE PORTUGUÊS  

 
1 . e 
Na I NÃO de confunde com o narrador porque a pessoa verbal utilizada é a 3ª. 
Na II o assassinato fica subentendido, não é realizado. 
Na III apresenta metalinguagem. 
Na IV Continuidade dos Parques: monossílabo átono. 
Comentário adicional:  
O título do texto é CONTINUIDADE DOS PARQUES (todas maiúsculas). A IV 
afirma que o título poderia ser Continuidade Dos Parques (todas as iniciais 
maiúsculas). Errado, porque “dos” é monossílabo átono, que não tem valor 
semântico, tem função ali apenas de ligar os termos. 
 
2. d  
(Há 3 assertivas corretas e 7 incorretas): 
I.F porque o certo é neoliberalismo (vogal+consoante não se usa hífen a 
menos que o segundo elemento comece por h) 
II.V  
III.F porque o certo é superimportante (vogal+consoante não se usa hífen a 
menos que o segundo elemento comece por h) 
IV.F porque o certo é anteprojetos (vogal+consoante não se usa hífen a menos 
que o segundo elemento comece por h) 
V.V 
VI.F (no texto, há 4 incorretos – neo-liberalismo/super-importante/ante--
projetos/extra-oficialmente) 
VII.F mesmo motivo acima. 
VIII.F no texto, há 10 corretos. 
IX.F, mesmo motivo acima. 
X.V 
Comentário adicional: 
A X afirma que há 10 vocábulos corretos. É verdadeira porque são 10 
destacados no texto (infraestrutura, pan-americanas, circum-adjacente, mal-
estar, extraordinário, recém-chegado, subsídios, antiéticos, vice-chefe e ibero-
americanos).  
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3.d 
a) e b) estão incorretas porque o enunciado pergunta sobre a FUNÇÃO e não 
sobre a CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA; 
Na I é partícula apassivadora porque o verbo é transitivo direto; 
Na II é índice de indeterminação do sujeito (o verbo não é vtd); 
Na III é pronome pessoal reflexivo porque equivale ‘a si mesmos”. 
  
 
4.ANULADA 
Foi anulada porque a letra c) contém a palavra “feirura” , erro ortográfico. 
Todos os inscritos receberão 1 ponto. 
  
 
5.d 
Na 1, o Dicionário Houaiss admite dois plurais: cirurgiões e cirurgiães. 
Na 2, vulcão apresenta duas formas de plural: vulcões ou vulcãos. 
Na 3, o plural é bem-te-vis porque deriva de onomatopeia. 
 
6.e 
(..) que não está incorreta, ou seja, o enunciado pede que assinale a 
CORRETA) 
O moral: o espírito / a moral: a norma de conduta. Como não há contexto, as 
duas são aceitas. 
O grama: peso / a grama: capim. Como não há contexto, as duas são aceitas. 
O guaraná: masculino, o FRUTO originário da Amazônia. 
O amálgama: a partir de 1966, admite-se dois gêneros: o amálgama ou a 
amálgama. 
O pleuris: masculino, processo infeccioso da pleura. 
O sabiá: admite-se os dois gêneros: o sabiá ou a sabiá. 
A tapa: o Aurélio admite os dois gêneros: o tapa ou a tapa. 
O champanhe: de acordo com o Aurélio, é masculino. 
A libido: feminino. 
A alface: feminino. 
A mascote: feminino. 
 
7.b 
Na 1 (...) entre mim e ele. 
Na 2 Perante mim e vós(...). 
Na 3 (...) para eu dirigir (sujeito) 
Na 4 Contra os alunos e mim (...). 
Na 5 Sem você e mim(...). 
Comentários adicionais: 
Eu e tu funcionam como sujeitos e mim e ti funcionam como objetos. Note que 
as preposições na maioria das vezes acompanham complementos (objeto 
direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado e complemento nominal). 
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8.b 
Se ao menos ele previsse (pretérito imperfeito do subjuntivo) a confusão que 
aquilo ia dar! Mas não pensou, (note que “pensou” no texto está no pretérito 
perfeito, então os verbos seguintes também estarão) não se conteve e 
interveio (o verbo intervir tem o pretérito perfeito igual ao do verbo vir) na 
briga que não era sua. 
 
9.c 
Não sejas (imperativo negativo = presente do subjuntivo) preguiçoso: põe ( a 
2ª pessoa do imperativo afirmativo = a 2ª pessoa do presente do indicativo sem 
o “s”) os livros nessa mesa e começa ( a 2ª pessoa do imperativo afirmativo = 
a 2ª pessoa do presente do indicativo sem o “s”) logo o trabalho. 
 
10. ANULADA 
Foi anulada porque há duas alternativas iguais: a letra b) e  a letra e). Todos os 
inscritos receberão 1 ponto. 
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ANEXO III – GABARITO COMENTADO DE MATEMÁTICA 
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ANEXO IV -  

GABARITO COMENTADO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16.e 
Na a) o Projeto de Lei não foi aprovado na íntegra em janeiro. Na b) o autor foi 
o Sr. Raimundo Gomes de Matos / Na c) alterou a Lei 11.350 de 2006. 
 
17.e 
Na a), o SIAB foi completamente extinto na competência de dezembro de 
2015; Na b) o e-SUS AB não consegue enviar diretamente, ele envia para o e-
SUS AB PEC que envia para o centralizador Nacional; Na c) e-SUS AB 
significa sistema de informação de produção SUS eletrônico da ATENÇÃO 
BÁSICA, apenas. 
 
18.c 
Quem deve atualizar o CNS é o próprio cidadão. 
Comentário Adicional 
Consultar a Portaria 2488 de 2011, a parte das atribuições específicas dos 
ACS, disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html 
 
 
19.d 
Consultar a portaria 940 de 2011, Capítulo II, Art. 13. Não se constituem 
impedimentos para a realização do atendimento solicitado em qualquer 
estabelecimento de saúde:  

I - inexistência ou ausência do Cartão Nacional de Saúde;  

II - desconhecimento do número do Cartão Nacional de Saúde pelo usuário do 
SUS ou estabelecimento de saúde; e  

III - impossibilidade de realizar o cadastramento ou a consulta à Base Nacional 
de Dados dos Usuários das Ações e Serviços de Saúde.  

Portaria disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0940_28_04_2011.html 
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20.e 
Na I é de competência exclusiva do ACS e ACE pág, 84 do Manual CDS / Na II 
– Que NÃO apresentam...pág. 88 /  III – É de uso de QUALQUER profissional 
da equipe de AB, pág. 91. 
(o manual está disponível no link: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Manual_CDS_2_0_versa
o_preliminar_ago_2015.pdf) 
 
21.e  
Não são atribuições COMUNS a todos: são atribuições ESPECÍFICAS: 
A I é exclusiva do médico / A II é exclusiva do enfermeiro / A III é exclusiva do 
Dentista. 

Consultar a seção de atribuições específicas da Portaria Nº 2.488, DE 21 DE 
OUTUBRO DE 2011, disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html 

22.a 
Apenas a III correta. Na I ‘em 2015 definiu” / Na II atende aos 14 municípios / 
Na IV 06 Oficinas. 
Comentário Adicional: 
O Edital, no ANEXO II  - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO,  sugere “obras didáticas e 
paradidáticas  básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, além de 
informações veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação atualizada e 
específica referente ao cargo de interesse”. Desde 2015 vem acontecendo Oficinas 
sobre Planificação. Cada Oficina teve uma apostila divulgada. No início de cada uma 
delas têm todas as informações de que trata esta questão.  
 
 
23.c 
A Lei 11350 é de 05/10/2006, e não 05/10/2016. A I está incorreta. II, III e IV 
estão corretas. 
Verifique a ementa das referidas leis.  
Lei N° 11350 de 05/10/2006 disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm 
 
A Portaria N° 2488 de 21/10/2011 disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html 
 
A Portaria N° 2355 de 10/10/2013 disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2355_10_10_2013.html 
 
Lei N° 13595 de 05/01/2018 disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13595.htm 
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24.c  
A III está incorreta. ‘são tão ou mais prejudiciais à saúde que as gorduras 
saturadas”.  
Consultar “Orientações para Avaliação de Marcadores de Consumo Alimentar 
na Atenção Básica” disponível em 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/marcad
ores_consumo_alimentar_atencao_basica 
Páginas 29, 30 e 31. 
 
25.a 
Somente a alternativa IV está correta. 
 Na I, II e III não será APENAS. Veja esta mensagem do CADWEB: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
26.c   
Na I Anopheles gambiae transmite a malária; Na II outrora significa 
antigamente, o certo é atualmente; 
 
27.c 
Na I Entamoeba Histolytica é um protozoário / Na II Ascaris Lumbricoides é um 
nematelminto. 
 
28.e 
CTA: O cidadão busca os serviços para dirimir dúvidas com relação ao 
diagnóstico da infecção pelo HIV. (consulte: 
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v43n2/IT-SES.pdf) 
SISVAN: Realiza a gestão das informações que consistem na descrição 
contínua e na predição de tendências  das condições de alimentação e 
nutrição. (consulte: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/nt_51_sei_2017.pdf) 
CRAS: Oferta programas e projetos socioassistenciais para famílias e 
indivíduos em condição de vulnerabilidade social. (consulte: 
http://www.assistenciasocial.al.gov.br/programas-projetos/protecao-social-
basica-1/cras-paif) 
CMS: Participação da sociedade no processo de fiscalização dos recursos e 
andamentos dos trabalhos realizados no SUS. (consulte: 
http://meuprontuario.net/qual-e-o-papel-conselho-municipal-da-saude-na-
gestao-sus/) 
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PMAQ: Incentiva os gestores a melhorar a qualidade dos serviços de saúde 
oferecidos aos cidadãos nas UBS. (consulte: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/cidadao_pmaq2.php?conteudo=entenda_pma
q) 
NIS: Atribuído pela CEF para identificar pessoa cadastrada no banco de dados 
de benefícios e projetos sociais. (consulte: 
http://calendariobolsafamilia2015.com.br/numero-do-nis/) 
IBGE: Retrata o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua 
realidade e ao exercício da cidadania. (consulte: 
https://www.ibge.gov.br/institucional/o-ibge.html) 
IDAF: Responsável pela execução da política cartográfica e agrária no que se 
refere às terras públicas e pela defesa sanitária das atividades agropecuárias e 
florestais no ES. (consulte: https://idaf.es.gov.br/quem-somos) 
SESA: Seu Secretário exerce a condução da política do Sistema Estadual de 
Saúde. (consulte: http://saude.es.gov.br/competencias) 
ACE: Realiza visita aos imóveis e outras localidades com o objetivo de 
prevenir e controlar doenças. (consulte: 
https://sites.google.com/site/agentedecombateasendemias/) 
 
29.c 
 Na I é transmitida ao homem pela picada do inseto flebotomíneo FÊMEA; 
Consultar:  
1-http://hospital.fmv.utl.pt/index.php/noticias/item/373-a-leishmaniose-canina 
2- https://pt.wikipedia.org/wiki/Leishmaniose 
3- http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/05/geral/561566-orientacao-e-
sacrificar-caes-com-leishmaniose.html 
 
30.e 
A alternativa III está incorreta, porque segundo a justiça do trabalho deve ser 
feito um intervalo de almoço de no mínimo 1h. 
Comentário adicional: 
Analisando o enunciado: “Julgue as seguintes assertivas”, 
_que assertivas? 
_I, II e III. 
I e II estão corretas. 
“agora, assinale a melhor alternativa”. 
_que alternativas? 
_a, b, c, d ou e. 
Como não existe uma alternativa que diga que I e II estão corretas, a melhor 
resposta é a letra e), pois nenhuma das alternativas acima (nem a, nem b, 
nem c e nem d) está correta. 


