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1) Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade
ou dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova;
2) Leia cuidadosamente o que está proposto;
3) As respostas das questões deverão ser marcadas exclusivamente no cartão resposta com caneta
esferográfica de tinta preta ou azul para registrar as alternativas escolhidas;
4) Para cada questão existe apenas uma alternativa correta. Caso o candidato marque mais de uma
alternativa em determinada questão ou não marque nenhuma, a questão será anulada;
5) Questões com rasuras serão anuladas;
6) Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca do conteúdo desta prova.
7) Os candidatos somente poderão levar o caderno de questões após 3 horas a contar do início da prova.
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O LABIRINTO DOS MANUAIS
Há alguns meses troquei meu celular. Um modelo lindo, pequeno, prático. Segundo a vendedora, era capaz de
tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Abri o manual,
entusiasmado. “Agora eu aprendo”, decidi, folheando as 49 páginas. Já na primeira, tentei executar as funções. Duas
horas depois, eu estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou um labirinto de
instruções! Trabalho sempre com um antigo exemplar da Bíblia na mesa. Examinei. O Gênesis, que descreve toda a
criação do mundo, ocupa cinquenta páginas. O manual do celular, 49!
Nas semanas seguintes, tentei abaixar o som da campainha. Só aumentava. Buscava o vibracall, não achava. Era
só alguém me chamar e todo mundo em torno saía correndo, pensando que era o alarme de incêndio! Quem me salvou foi
um motorista de táxi.
– Manual só confunde – disse didaticamente. – Dá uma de curioso.
Teclei. Dali a pouco apaguei vários endereços. Insisti. O aparelho entrou em alguma outra função para a qual não
estava habilitado. Finalmente, descobri. Está no vibracall há meses! O único problema é que não consigo botar a
campainha de volta!
Muita gente pensará: “Que asno!”. Tenho argumentos para me defender. Entre meus amigos, fui o primeiro a
comprar computador. Era uma tralha, que exigia códigos para tudo. Para achar o cê-cedilha, os dedos da mão tinham de
dançar rock pauleira, tantas eram as teclas para apertar de uma só vez. Tinha de formatar os disquetes de memória!
Aprendi tudo por mim mesmo.
Foi a mesma coisa quando adquiri meu videocassete. Instalei e aprendi a gravar. Só sofri na hora de programar
pela primeira vez. Agora não consigo mais executar uma simples programação, tantas são as complicações. Pior ainda é o
DVD que grava. Com a TV por assinatura, mais os canais abertos, nunca dá certo! Soube de gente que está cobrando para
botar músicas em iPod, tal o número de pessoas que naufragam nas instruções. Tenho dois amigos que sonharam com
aparelhos de MP3. Cada um conseguiu o seu. Outro dia perguntei a um deles se estava aproveitando.
– Eu ainda não tive tempo de mexer… – confessou Bob, sem jeito.
Estou de computador novo. Já veio com o Vista, a última coqueluche da Microsoft. Fiz o que toda pessoa
minuciosa faria. Comprei um livro. Na capa, a promessa: “Rápido e fácil” – um guia prático, simples e colorido! Resolvi:
“Vou seguir cada instrução, página por página. Do que adianta ter um supercomputador se não sei usá-lo?”. Quando
cheguei à página 20, minha cabeça latejava. O livro tem 342! Cada vez que olho, dá vontade de chorar! Não seria melhor
gastar o tempo relendo Guerra e Paz?
Tudo foi criado para simplificar. Mas até o micro-ondas ficou difícil. A não ser que eu queira fazer pipoca, que
possui sua própria tecla. Mas não posso me alimentar só de pipoca! Ainda se emagrecesse… E o fax com secretária
eletrônica? O anterior era simples. Eu apertava um botão e apagava as mensagens. O atual exige que eu toque em um,
depois em outro para confirmar, e de novo no primeiro! Outro dia a luzinha estava piscando. Tentei ouvir a mensagem. A
secretária disparou todas, desde o início do ano!
Eu sei que para a garotada que está aí tudo isso parece muito simples. Mas o mundo é para todos, não? Talvez
alguém dê aulas para entender manuais! Ou o jeito seria aprender só aquilo de que tenho realmente necessidade, e não
usar todas as funções. É o que a maioria das pessoas acaba fazendo!
Por Walcyr Carrasco, Veja, 19.09.2007. Adaptado - *Livro do escritor russo Liev Tolstói.

QUESTÃO 01
A partir da leitura da crônica de Walcyr Carrasco, julgue os itens a seguir:
I - O autor menciona que os produtos que dispõem de tecnologia vieram para simplificar nossas ações
diárias, todavia o aperfeiçoamento dos mesmos tem gerado mais complicações para os consumidores visto que para
conseguir utilizá-los os consumidores necessitam adquirir computadores.
II – Em razão da complexidade dos manuais de instrução, os usuários não conseguem compreender e colocar
em prática a aplicação dos produtos em sua totalidade, o que de certa forma deixam os manuais improdutivos.
III - O texto sugere que as pessoas idosas estão ficando ultrapassadas e que as mesmas não tem condições de
aprender a sistemática dos novos e modernos produtos oferecidos pelo mercado a não ser que uma pessoa com menos
idade façam-lhes o favor de ensinar.
a) ( ) Apenas a alterna I está correta.
b) ( ) Apenas a alternativa II está correta.
c) ( ) Apenas a alterntiva II está correta.
d) ( ) Nenhuma das alternativas estão corretas.

QUESTÃO 02
a) ( ) Na frase “Virou um labirinto de instruções!”, o termo sublinhado foi empregado em sentido denotativo.
b) ( ) Na frase “Do que adianta ter um supercomputador se não sei usá-lo?”, o autor fez uso de um pronome com o
objetivo de evitar a repetição da palavra “supercomputador”
c) (

) Considerando que o texto data de antes de 2009, quando entrou em vigor o Novo Acordo Ortográfico, a

palavra “micro-ondas” está graficamente errada.
d) ( ) O uso de reticências na frase “Ainda se emagrecesse…” serve para representar, na escrita, hesitações comuns
na língua falada.

QUESTÃO 03
Em relação a imagem a seguir, marque a alternativa que corresponde a interpretação da mesma:

a) ( )

Remete às intervenções humanas nas áreas rurais do país, interferindo nos biomas e tirando suas

características.
b) ( )

Remete à ocupação do espaço geográfico e ao crescimento urbando desordenado.

c) ( )

Remete a condição de muitos trabalhadores rurais que labutam horas sem descanso e recebem pouco pelos

serviços prestados, se colocando quase às condições de escravos.
d) ( )

Remete à ganância do homem que só visa o lucro sem se importar com a fauna e a flora local.

QUESTÃO 04
Leia o texto e julgue os itens a seguir:
O ASSASSINATO DA ORTOGRAFIA
1

No meu café da manhã, tinha sobre a meza, quejo, prezunto, mortandela, matega, saucicha e iogute

2

natural. Mas o café estava sem asúcar e eu presizo de uma colher para mecher o café. Era tanta coisa que não

3

sobrava espaso na meza.

4

Liguei a televisam e estava paçando o “Bom Dia São Paulo”, onde mostrou como se comstrói o

5

espaso geográfico. Os home construimdo nos morros, as caza de simento e madera. Mostrou que o alco é um

6

produto estraído da canha de asúcar e a gazolina do petrólho e...
Desliguei a televisam, vesti uma calsa de lam, uma brusa e uma camiza por sima (o tecido da minha

7
8

camiza é muito bonito) e fui andar de bicicreta.
Não intendo nada de matemática, mas em português eu sou “fera”.

9

(Autor desconhecido)

a) (

) Na linha 1, a correta grafia das palavras “mortandela”, “mantega” e “saucicha” são, respectivamente,

“mortadela”, “manteiga” e “salcicha”.

b) ( ) Na linha 4, a palavra “alco” corretamente grafada é “álcol”.
c) (

) Na linha 6, as palavras “estraído”, “asúcar” e “petrólho” podem ser grafadas corretamente das seguintes

maneiras: “extraído”, “acúcar” e “petróleo”.

d) ( ) Na linha 7, a palavra “lam” pode ser grafada corretamente se substituída pela palavra “lã”.
QUESTÃO 05
Grande gerador de dúvidas, a forma “por que” apresenta quatro variações com aplicações diferentes. E seus
critérios semânticos e sintáticos que determiam o uso dos porquês na língua portuguesa. Assim, observe as sentenças
abaixo e marque a alternativa que completa as lacunas:
I – Espero que tenha aprendido, ________ os concursos não perdoam quem não sabe aplicar os _______
corretamente.
II – Se eu erro _________ quero, qual o _________ do _________?
III – Você vai me punir, ________?
a) ( ) PORQUÊ/ PORQUES/ PORQUÊ/ POR QUÊ/ PORQUÊ/ PORQUE
b) ( ) PORQUE/ PORQUÊS/ PORQUE/ PORQUÊ/ POR QUÊ/ POR QUÊ
c) ( ) PORQUE/ POR QUES / PORQUÊ/ POR QUÊ/ PORQUÊ/ PORQUE
d) ( ) PORQUE/ PORQUES/ PORQUE/ PORQUÊ/ POR QUÊ/ PORQUÊ

QUESTÃO 06
A divisão silábica é a delimitação das palavras em sílabas, cuja ação é marcada pelo hífen. Dentre as
alternativas a seguir, assinale a opção cujas separações estão incorretas:
a) ( ) Co-o-pe-ran-te/ ca-fe-ei-ra/ fri-ís-si-mo
b) ( ) Em-pre-en-de-dor/ i-dei-a/ pa-pa-gai-o
c) ( ) i-gua-is/ á-gu-a/ ex-ce-der
d) ( ) sa-guão/ a-ve-ri-guei/ as-si-na-lar

QUESTÃO 07
O ASSASSINO ERA O ESCRIBA
Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente.
Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida,
regular com um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial,
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito
assindético de nos torturar com um aposto.
Casou com uma regência.
Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome.
E ela era bitransitiva.
Tentou ir para os EUA.
Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.
A interjeição do bigode declinava partículas expletivas,
conetivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.
I - No texto, o poeta Paulo Leminski faz um jogo de duplo sentido de maneira bastante original com os
termos da oração empregados nas aulas de gramática no que tange ao uso de nomenclaturas.
II - O texto ironiza e critica as aulas desinteresantes e alienadas aulas de análise sintática ministradas nas
instituições de ensino e exprimem uma certa frustação do autor em relação à forma de repasse da língua portuguesa.
III – A história contada envolve elementos de suspense e mistério, todavia os elementos metalinguísticos
causam irreverência ao leitor.
Considerando as afirmativas, está CORRETO o que se afirma APENAS em:
a) ( ) I, II e III
b) ( ) I e III
c) ( ) II e III
d) ( ) I e II

QUESTÃO 08
Analise a frase a seguir: “Quando se trata de trabalho científico * duas coisas devem ser consideradas * uma
é a contribuição teórica que o trabalho oferece * a outra é o valor prático que possa ter*” .
Julgue as alternativas abaixo e marque a opção em que os sinais de pontuação indicados podem substituir os
asteriscos.
a)

( ) Vírgula, vírgula, ponto e ponto

b) ( ) Dois-pontos, vírgula, ponto e vírgula.
c)

( ) Vírgula, dois pontos, virgula e ponto

d) ( ) Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula e ponto

QUESTÃO 09
Sobre o uso da crase, observe as sentenças e posteriormente responda corretamente:
I – “Em matéria de catolicismo, o presidente prefere recorre às bênçãos místicas do frei Damião”.
(Revista Veja, ano 24, nº 41)

II – “A canção que vai comigo é a forma de esquecimento do sonho sonhado à toa”.
(Cecília Meireles)

III – “ E a pratinha no bolso das calças, que eu não daria à ninguém”.
(Machado de Assis)

a) ( ) Apenas na opção I o uso da crase está correto.
b) ( ) Nas opções II e III o uso da crase está correto.
c) ( ) Na opção III o uso da crase está incorreto.
d) (

) Nas opções I e III o uso da crase está incorreto.

QUESTÃO 10
Analise a charge ao lado para responder esta questão e marque a
sentença correta:
a) ( ) Através da expressão do indivíduo, nota-se que ele está preocupado
com as coisas que poderá perder.
b) ( ) A charge critica as pessoas que não tem paciência, são tristes e mal
humoradas e que ainda gostam de pedir coisas emprestadas.
c) (

) Enaltece as pessoas que tem uma vida contemplativa associada à

natureza, preservação do meio ambiente e proteção da fauna e flora.
d) (

) Faz o uso de figuras de linguagem ao mencionar a palavra

“Tupperware” que pode nitidamente ser substituída pela palavra tigela.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
A profissão agente comunitário de saúde está prevista em lei e surgiu no Brasil através do Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS). O agente tem várias atribuições com objetivo de desempenhar um papel de
prevenção e promoção da saúde, mapeando e encaminhando pessoas ao serviço de saúde. Considerando esse rol de
atividades, a rotina do Agente Comunitário de Saúde é árdua, visto que consiste na realização de visitas domiciliares na
microárea à qual é vinculado.
Para conseguir dar suporte às famílias residentes na microárea de sua responsabilidade, Maria Lurdes da
Silva que é agente comunitário de saúde percorre diariamente 8,5 km. Do mesmo modo, Abadia Caetano de Jesus,
também agente comunitário de saúde e colega de Maria Lurdes, percorre 6 km na mesma microárea. Considerando as
informações supra, quantos quilômetros as agentes percorrerão ao final de 4,5 semanas, respectivamente?
a) ( ) 38,25 km e 27 km
b) ( ) 38,15 km e 20,5 km
c) ( ) 38, 35 km e 26 km
d) ( ) 40,5 km e 27 km

QUESTÃO 12
José Ferreira da Cruz é Agente de Combate às Endemias numa cidade interiorana. Durante a realização de
seu trabalho, averiguou irregularidade em um terreno baldio: lixo. Nesse sentido, contatou a Agente Comunitária de
Saúde da comunidade e ambos conviram que seria necessário efetuar a limpeza e realizar o isolamento do local.
Entretanto, para solicitar o isolamento do terreno à Prefeitura, José precisa saber a área do mesmo. Sabendo o terreno é
um triângulo e que a base mede 20 metros, a área do terreno é:
a) ( ) 125 m²
b) ( ) 150 m²
c) ( ) 200 m²
d) ( ) 250 m²
QUESTÃO 13
A forma irredutível das seguintes frações é:

a) ( )
b) ( )

e
e

c) ( )

e

d) ( )

e

QUESTÃO 14
A distância entre a cidade X e a cidade Y é de 125 km. Um carro popular, fazendo o percurso ida e volta
entre as duas cidades, usando apenas gasolina, percorre 11 km com cada litro de combustível; usando apenas álcool,
percorre 9 km com cada litro. Se o litro de gasolina custa R$ 4,75, qual deve ser o preço do litro de álcool para que os
gastos com esses combustíveis sejam iguais?
a) ( ) R$ 3,25
b) ( ) R$ 3,75
c) ( ) R$ 3,89
d) ( ) R$ 3,99
QUESTÃO 15
José comprou um carro CELTA, marca CHEVROLET, ano/modelo 2005/2006. E ocorre que nesta última
semana, necessitou fazer a reposição de algumas peças já gastas. Ao final, José teve um gasto de R$ R$ 1.775,80.
Todavia ao realizar o pagamento à vista, ganhou 8% de desconto. Quanto José pagou na oficina?
a) ( )R$ 1.631,10
b) ( ) R$ 1.633,72
c) ( ) R$ 1.643,70
d) ( ) R$ 1.733,72

QUESTÃO 16
Os primeiros registros de corridas de ciclismo de estrada datam do século XIX. Visando promover o ciclismo
e demonstrar que a bicicleta viável como meio de transporte para cobrir grandes distâncias, em 1869 aconteceu a primeira
prova entre duas cidades percorrendo a distância de 123 km entre Paris e Ruão. O vencedor, James Moore gastou 10
horas e 30 minutos para completar o percurso. Considerando o texto supra, qual a velocidade média do ciclista neste
percurso?
a)

( ) 11,7 km/h

b) ( ) 12,3 km/h
c) ( ) 19 km/h
d) ( ) 23 km/h

QUESTÃO 17
Regina tem 27 anos e Carlos é 6 anos mais velho que Regina. Os dois estão se preparando para casar.
Empolgados com as compras do enxoval, eles procuram lojas de móveis na cidade onde moram. Para adquirirem o
enxoval para o quarto eles procuraram uma conhecida loja de revenda de colchões. Ao adentrarem depararam-se com a
seguinte propaganda:
“1/3 de sua vida você passa sobre ele”
Tendo em vista a frase constante na propaganda, quanto tempo Regina e Carlos já passaram dormindo?
a) ( ) Regina passou 8 anos dormindo e Carlos 10 anos.
b) ( ) Regina passou 9 anos dormindo e Carlos 11 anos.
c) ( ) Regina passou 9 anos dormindo e Carlos 10 anos.
d) ( ) Regina passou 9,5 anos dormindo e Carlos 10 anos.
QUESTÃO 18
Durante uma promoção, o Supermercado W ofereceu R$ 12,00 de desconto sobre o valor total da compra se
o cliente pagar à vista e em dinheiro; R$ 8,00 se o cliente pagar com o cartão de débitos; e R$ 6,00 se o cliente pagar com
o cartão de créditos. O valor total das compras do cliente X deu 64,00 e ele optou por pagar à vista. O valor total das
comprar do cliente Y deu R$ 52,00 e ele optou por pagar no cartão de créditos. Qual a diferença dos valores finais das
compras efetuadas pelos dois clientes?
a) ( ) R$ 6,00
b) ( ) R$ 10,00
c) ( ) R$ 12,00
d) ( ) R$14,00
QUESTÃO 19
De uma verba de R$ 1.200.000,00, a Prefeitura liberou 42% deste valor para a reforma de uma UBS. Qual o
valor a ser aplicado na reforma em pauta?
a) ( ) R$ 420.000,00
b) ( ) R$ 504.000,00
c) ( ) R$ 508.000,00
d) ( ) R$ 620.000,00

QUESTÃO 20
Um vídeo no YOUTUBE teve 5.000 acesso apenas no primeiro dia. Nos 3 dias seguintes, o vídeo teve a
mesma quantidade de acessos que teve no primeiro dia, e nos 2 dias subsequentes o vídeo teve a metade da quantidade de
acessos que teve no primeiro dia. Quantos acessos tiveram o vídeo nesses 6 dias?
a) ( ) 12.500
b) ( ) 15.000
c) ( ) 20.000
d) ( ) 25.000

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 21
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988 objetivando oferecer para a
população um atendimento público de saúde integral, universal e igualitário. Para cumprir a tarefa de promover e proteger
a saúde, o SUS precisou se organizar conforme alguns princípios, previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 1988
e na Lei nº 8.080/1990.
Considerando a afirmação supracitada, são princípios e diretrizes do SUS:
a) ( ) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
b) ( ) Universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social
c) ( ) Isonomia, liberdade, ampla defesa, contraditório e simetria
d) ( ) Isonomia, irretroatividade, anteoridade e capacidade contributiva
QUESTÃO 22
O controle social é um processo no qual a população participa, por meio de representantes, na definição,
execução e acompanhamento de políticas públicas, chamadas as políticas de governo. Segundo CORREIA, “o controle
social pode ser entendido como a fiscalização direta da sociedade civil nos processos de gestão da coisa pública, a
apropriação pela sociedade organizada, dos meios e instrumentos de planejamento, fiscalização e analise das ações e
serviços de saúde”.
Com fulcro no texto da Lei 8.142/90, analise as afirmações:
I – O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera governamental, com duas instâncias
colegiadas: os Conselhos de Saúde, que serão em caráter permanente e deliberativo, e as Conferências de Saúde, que
devem acontecer a cada 4 anos.
II – O controle social, além de garantir a participação e a interação da sociedade civil na gestão do SUS,
regulamentou as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
III – Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da
execução das políticas de saúde, exceto em relação aos aspectos econômicos e financeiros.
Assinale a sentença verdadeira quanto a veracidade das afirmativas acima:
a) V, V, V
b) V, F, V
c) F, F, V
d) V, V, F

QUESTÃO 23
O Programa de Agente Comunitário de Saúde foi criado no Brasil no ano de 1991 pelo Ministério da Saúde,
a partir de experiências exitosas no Ceará e posteriormente no Norte, Nordeste e Centro Oeste, tendo como foco a
preservação das doenças por meio de informações e orientações sobre cuidados de saúde. O PACS foi efetivado e
regulamentado em 1997, por meio da Portaria nº 1886/GM, de 18 de dezembro, quando iniciou o processo de
reorganização da saúde nos municípios integrando diversos profissionais e saberes, efetivando vínculo
comunidade/Unidade de Saúde. As ações desenvolvidas no PACS se fazem por meio do Agente Comunitário de Saúde
que reside na própria comunidade que trabalha, tendo assim maior acesso às famílias identificando de maneira rápida seus
problemas (BRASIL. 2001, p.5)
Sobre o PCAS, julgue os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:
I - O objetivo do PACS é implantar e implementar ações sistematizadas de promoção à saúde integral aos
diversos ciclos da vida, melhorando, por meio dos ACS, a capacidade das famílias de vivenciarem todos dos aspectos das
relações sociais, principalmente no que tange ao autocuidado com autonomia, corresponsabilidade, compartilhando
informações e conhecimentos.
II - O PCS é um programa de caráter transitório que visa a universalização do atendimento à saúde, a
melhoria do nível de assistência prestada à população no ambulatório e domicílio, respeitando as caracteristicas de cada
localidade de acordo com os princípios e diretrizes do SUS.
III - O ponto central de atuação do PACS é a valorização da família e da comunidade, bem como a
participação na prevenção de doenças e na promoção da saúde.
a) ( ) As sentenças I e II estão incorretas.
b) ( ) As sentenças II e III estão incorretas.
c) ( ) Apenas as sentenças I e III estão corretas
d) ( ) Todas as sentenças estão corretas.

QUESTÃO 24
Em se tratando de Noções de Saúde Pública, o artigo 6º da Lei nº 8.080/90 – que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde, as ações de
sua competência são:
I – de vigilância sanitária;
II – de vigilância epidemiológica;
III – de saúde do trabalhador;
IV – de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Considerando os itens supra, julgue:

a) ( ) Os itens I, II e III estão corretos.
b) ( ) Os itens I, II e IV estão corretos.
c) ( ) Todos os itens estão corretos
d) ( ) Nenhum dos itens estão corretos

QUESTÃO 25
As doenças endêmicas tem causado grandes problemas as populações ao longo da história. As endemias
constituem hoje um dos maiores desafios à saúde pública, uma vez que atingem principalmente pessoas menos
favorecidas, isto é, de condições precárias de vida e que convivem com a falta de saneamento básico.
I – A malária; a leishmaniose; a esquistossomose; a febre amarela; a dengue; o tracoma; a doença de
Chagas; a hanseníase; a tuberculose; a cólera e a gripe A estão dentre as principais endemias que desafiam a saúde
pública brasileira.
II – A dengue; a febre amarela; a hanseníase; a tuberculose; a cólera; o bicho geográfico, fungos, as alergias
respiratórias e o tracoma compõem o rol de doenças endêmicas mais agressivas ao ser humano.
III – A dengue; a febre chicungunya; o zica vírus; gripe comum; gripe A; a raiva e a salmonelose são as
doenças endêmicas mais comuns já diagnosticadas no Brasil.
Julgue os itens supra, se verdadeiros ou falsos:
a) ( ) O item I está correto e os itens II e II são falsos.
b) ( ) O item II é falso e os itens I e II são verdadeiros
c) ( ) O itens II e III são verdadeiros e o item I é falso.
d) ( ) Todos são verdadeiros.

QUESTÃO 26
Segundo a Lei 10.741/2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, as pessoas com idade igual ou superior à
60 anos goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata
esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
Sendo de obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar-lhes, com absoluta prioridade,
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
I – É obrigação do Estado, garantir ao idoso proteção à vida e à saúde, mediante solicitação do mesmo junto
ao Sistema Único de Saúde (SUS).
II – Por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), é assegurada a atenção integral à saúde do idoso,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário às ações para prevenção, promoção e recuperação da saúde.
III – A prevenção e a manutenção da saúde do idoso são efetivadas através de unidades geriatricas de
referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social.

Em relação aos itens supracitados, assinale a sentença correta:

a) ( ) A sentença I está correta.
b) ( ) As sentenças II e III estão corretas.
c) ( ) As sentenças I e II estão incorretas.
d) ( ) As sentenças I e III estão corretas.

QUESTÃO 27
Em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar do HIV e da AIDS. Mesmo com tantos avanços
na medicina e informações por todos os lados, ainda há muito estigma sobre a doença e, principalmente, em quem tem a
doença. Descoberta no início dos anos 80 e até mesmo sendo erroneamente conhecida como ‘doença dos gays’, o
HIV/AIDS ainda gera algumas dúvidas que precisam ser melhor esclarecidas para uma educação plena sobre não ter
preconceito.
Teste seus conhecimentos sobre o assunto e assinale a alternativa incorreta:
a) ( ) A doença ataca o sistema imunológico deixando os indivíduos fracos e susceptíveis a outras doenças e também
o sistema nervoso central afetando a coordenação motora.
b) (

) A Aids é transmitida de diversas formas, e as principais formas de contágio detectadas até hoje são

transfusão sanguínea, relações sexuais sem preservativo, compartilhamento de seringas ou objetos cortantes que
possuam resíduos de sangue e, também, através da gestação e aleitamento materno.
c) ( ) A medicina ainda não encontrou a cura para a Aids, existem apenas medicamentos que fazem o controle do
vírus na pessoa com a doença e que melhoram a qualidade de vida do paciente, aumentando a sobrevida.
d) ( ) O desenvolvimento de uma vacina contra a Aids enfrenta grandes desafios, visto que o vírus HIV possui uma
grande capacidade de mutação.

QUESTÃO 28
“A gripe H1N1, ou influenza A, é provocada pelo vírus H1N1, um subtipo do influenzavírus do tipo A. Ele é
resultado da combinação de segmentos genéticos do vírus humano da gripe, do vírus da gripe aviária e do vírus da gripe
suína, que infectaram porcos simultaneamente.”
Considerando que é função do Agente Comunitário de Saúde orientar o cidadão quanto aos cuidados básicos
de saúde, assinale a alternativa que não corresponde às recomendações contra a infecção ou transmissão do vírus H1N1:
a) (

) Lavar frequentemente as mãos com bastante água e sabão e, também, desinfetá-las com produtos à base de

álcool;
b) ( ) Usar sempre lenços de pano para cobrir a boca e o nariz, ao tossir ou espirrar, visto que ao higienizá-los o
indivíduo terá segurança de que estará usando um produto com segurança;
c) ( ) Não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em objetos de uso coletivo;
d) ( ) Não compartilhar copos, talheres ou outros objetos de uso pessoal;

QUESTÃO 29
Ao engravidar, a mulher deve ter um cuidado ainda maior com a alimentação. Ela vai ser importante para si e
para o seu bebé. É de grande importância que as refeições sejam compostas de alimentos dos diversos grupos alimentares:
vitaminas, minerais, hidratos de carbono e proteínas.
Nessa fase, a gestante não deve:
a) ( ) Consumir grandes quantidades de alimento.
b) ( ) Adotar uma alimentação rica em ferro para evitar a anemia e rica em ácido fólico para garantir uma boa
formação do sistema nervoso do bebê.
c) ( ) Reduzir o consumo de alimentos condimentados e ricos em gorduras.
d) ( ) Diminuir o consumo de sal.

QUESTÃO 30
“A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores. Geralmente,
quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito fracos. As primeiras manifestações da
doença são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três
dias. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar (até dois dias), quando
podem ocorrer insuficiências hepática e renal, icterícia, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso.”
<http://www.bio.fiocruz.br/index.php/febre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao>

Marque a opção incorreta:
a) (

) A transmissão urbana da febre amarela só é possível através da picada de mosquitos Aedes aegypti, e a

prevenção da doença deve ser feita evitando sua disseminação.
b)

(

) O tratamento da febre amarela envolve suporte hospitalar, com hidratação e uso de antieméticos que

contenham ácido acetilsalicílico objetivando evitar a evolução severa da doença
c) ( ) O Ministério da Saúde recomenda às mulheres que estão em fase de amamentação que estas devem adiar a
vacinação contra febre amarela até a criança completar 6 meses.
d) ( ) As pessoas que vão viajar para áreas ou países com alerta devem tomar a vacina com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data da viagem.
QUESTÃO 31
“A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectem
anualmente com a dengue em mais de 100 países de todos os continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes
necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue”
A respeito da dengue, assinale a alternativa incorreta:
a) ( ) É uma doença potencialmente grave, porque pode evoluir para a dengue hemorrágica a síndrome do choque
da dengue, caracterizadas por sangramento e queda de pressão arterial, o que eleva o risco de morte, e a melhor
maneira de combater esse mal é atuando de forma preventiva, impedindo a reprodução de seu vetor.
b) ( ) A síndrome de choque da dengue é a complicação mais séria da dengue, se caracterizando por uma grande
queda ou ausência de pressão arterial, acompanhado de inquietação, palidez e perda de consciência, além de
outras complicações neurológicas e cardiorrespiratórias, insuficiência hepática, hemorragia digestiva e derrame
pleural.
c) ( ) A dengue clássica é a forma mais leve da doença, sendo muitas vezes confundida com a gripe comum.
d) ( ) Dentre as medidas adotadas para combater a dengue está a prevenção e a vacina.
QUESTÃO 32
Sobre o calendário de nacional de vacinação de crianças, adultos e gestantes, assinale a alternativa incorreta:
a) ( ) A vacina contra o papiloma vírus humano é dada em forma de injeção e previne não só o HPV, mas também
o câncer do colo do útero, sendo indicada apenas para as meninas a partir dos 5 anos de idade.
b) ( ) Tríplice Viral é indicada para a prevenção do Sarampo, da Caxumba e da Rubéola, em todas as faixas etárias.
c) ( ) A vacina Tríplice Bacteriana é indicada para a prevenção da Difteria, do Tétano e da Coqueluche.
d) ( ) A vacina Sabin é indicada para a prevenção da Poliomielite (paralisia infantil) e é disponibilizada de duas
formas diferentes: por via oral e injetável.

QUESTÃO 33
“Basta o termômetro baixar e o clima ficar mais seco para as doenças contagiosas típicas do inverno
começarem a aparecer com mais frequência. Resfriados, gripes, meningites virais e conjuntivites estão mais presentes
nessa época porque os ambientes ficam mais fechados, portanto o ar circula menos.
As doenças contagiosas são transmitidas pelo ar, através de partículas de saliva, e também pelo contato com
objetos contaminados. Maçanetas, óculos, canetas, toalhas, copos e talheres podem servir como meio. O contágio também
pode acontecer pelo contato com as secreções do doente, como gotas de saliva. De acordo com infectologistas, a principal
medida contra a infecção é lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel.”
Dentre as medidas profiláticas abaixo mencionadas, quais podemos utilizar no intuito de impedir ou reduzir
o risco de transmissão de alguma doença?

a) ( ) Cultivar hábitos de higiene.
b) ( ) Compartilhar objetos pessoais com outras pessoas.
c) ( ) Comer alimentos crús ou mal-cozidos.
d) ( ) Evitar locais sem ventilação.

QUESTÃO 34
Considerado um pacto nacional em defesa dos direitos da infância e adolescência em nosso país, o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) é um marco dos esforços no que tange aos direitos das crianças e adolescentes. Neste
documento, a proteção à gestante assume caráter de extrema relevância social na medida em que o seu bem-estar é
essencial para que se resguarde também o mais importante e primordial direito fundamental: o direito à vida.
Conforme dispõe o artigo 10 do ECA, desde a entrada da jovem gestante no estabelecimento de saúde até o
período imediatamente posterior ao parto, algumas medidas são de obrigatório cumprimento por parte do estabelecimento
de saúde, sob pena de responsabilidade.
Dentre as medidas abaixo apresentadas, marque a opção que não corresponde ao texto de lei:
a) ( ) Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da
mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
b) ( ) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
c) ( ) Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do
desenvolvimento do neonato
d) ( ) Registrar as atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de apenas 5 anos visto
que nesse período a documentação já cumpriu sua função e não apresentam valor histórico ou funcional.

QUESTÃO 35
São doenças contagiosas:
a) ( ) GRIPE, CAXUMBA, ACNE e HEPATITE B
b) ( ) HIV, DIABETES, CANCER DE MAMA e VITILIGO
c) ( ) PSORÍASE, HIPOTIREOIDISMO, ANEMIA, e ASMA
d) ( ) SARAMPO, RUBÉOLA, POLIOMELITE e TUBERCULOSE

QUESTÃO 36
“O agente comunitário de saúde – ACS é um personagem muito importante na implementação do Sistema
Único de Saúde, fortalecendo a integração entre os serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde e a comunidade. Para
que o trabalho em equipe aconteça, é necessário:
a) ( ) Haver organização do processo de trabalho baseado na verticalização das ações.
b) ( ) Trabalhar em agrupamento, visto que é melhor que através de interações como um todo.
c) (

) Construir relações interpessoais, incluindo a possibilidade de discussão dos problemas do cotidiano,

comunicação, atitudes de respeito, linguagem comum, co-responsabilização e união.
d) ( ) Minimizar a capacidade dialógica e a percepção das relações individuais e coletivas.

QUESTÃO 37
Considerando a importância de transmitir à população conhecimentos básicos quanto à prevenção e ao
controle da dengue, bem como mobilizar a sociedade para implementar e conferir sustentabilidade às ações de prevenção
e controle de tal, assinale a alternativa que não corresponde às atribuições do Agente Comunitário de Saúde:
a) (

) Atuar junto aos domicílios informando os moradores sobre a importância da verificação da existência de

larvas ou mosquitos transmissores da dengue na casa ou redondezas.
b) ( ) Promover reuniões com a comunidade para mobilizá-la para as ações de prenvenção e controle da dengue.
c) (

) Solicitar aos indivíduos, em casos suspeitos de dengue, que procurem o PSF mais próximo para fins de

notificação e que procure uma unidade de saúde central para receber o tratamento adequado.
d) ( ) Comunicar a existência de criadouros de larvas ou mosquitos transmissores da dengue, que dependam de
tratamento químico, da interveniência da Vigilância Sanitária ou de outras intevenções do poder público.

QUESTÃO 38
“Em janeiro deste ano, a ONU Meio Ambiente e a Organização Mundial da Saúde (OMS) concordaram em
realizar uma nova e abrangente colaboração para acelerar as ações de contenção dos riscos ambientais para a saúde, que
causam cerca de 12,6 milhões de mortes a cada ano.
Em Nairóbi, Erik Solheim, diretor da ONU Meio Ambiente, e Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral
da OMS, assinaram um acordo para intensificar as ações conjuntas de combate à poluição do ar, às mudanças climáticas e
à resistência antimicrobiana, bem como melhorar a coordenação em gestão de resíduos e produtos químicos, qualidade da
água e problemas de alimentação e nutrição. A colaboração também inclui a gestão conjunta da campanha BreatheLife,
que pretende reduzir a poluição do ar para múltiplos benefícios climáticos, ambientais e de saúde.”

Considerando que uma das atribuições do Agente Comunitário de Saúde é orientar as pessoas a encontrar
assistencia e soluções para seus problemas de saúde, e que a poluição atmosférica é um dos maiores vilões, marque a
alternativa em as medidas podem minimizar a ocorrência de problemas respiratórios:

a) ( ) Sair de casa entre as 10h e 17h quando a temperatura e a umidade do ar estiverm altas.
b) ( ) Deixar um recipiente com água ou um pano molhado no quarto antes dormir.
c) ( ) Manter os ambientes abafados e fechados para evitar a poeira e a fumaça.
d) ( ) Caso o ambiente esteja úmido, deve-se usar umidificador elétrico.

QUESTÃO 39
Os métodos contraceptivos podem ser divididos em três grupos: hormonais, naturais e os de barreira. Tão
logo, fizemos apenas uma pequena introdução ao tema para você julgar as alternativas que se seguem:
I – Os preservativos femininos, além de proporcionar autonomia às mulheres, são muito eficazes visto que
também previnem doenças que podem ser transmitidas através de relações sexuais. Entretanto, seu uso não é muito
difundido.
II – A eficácia das injeções contraceptivas é alta e podem ter duração de um à três meses, dependendo do
medicamento a ser adotado. Entretanto, não é adequado a todas as mulheres e deve ser indicado por um médico
ginecologista.
III – Dentre os contraceptivos hormonais, a pílula é um dos mais eficazes. Entretanto, há os que defendem
seu não uso em razão de possíveis efeitos colaterais.
IV – O DIU é dispositivo intra-uterino que dentre os métodos contraceptivos estão entre os mais eficazes e
com menos efeitos colaterais. O mesmo deve ser colocado por um médico ginecologista, e não é recomendado o uso
alguns meses após o parto.
V – É uma espécie de almofada de poliuretano de formato circular com espermicidas que é introduzida na
vagina na altura do colo o útero.
Sobre os métodos contraceptivos apresentados, assinale a alternativa incorreta:
a) ( ) As alternativas I e II estão incorretas
b) ( ) Apenas a II está incorreta
c) ( ) Apenas a III está incorreta
d) ( ) Nenhuma das alternativas estão incorretas
QUESTÃO 40
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com
leite materno nos primeiros seis meses de vida e que, a partir de então, a amamentação seja mantida por dois anos ou
mais, juntamente com o uso de alimentos complementares adequados”.
A cerca do aleitamento materno, analise as sentenças se são verdadeiras ou falsas:
I – Algumas mulheres produzem pouco leite e, por isso, a opção mais viável é ofercer para o bebê o leite de
vaca que é mais completo em nutrientes que o leite materno;
II - A produção do leite materno só começa três dias após o parto;
III – A amamentação ajuda a mulher voltar mais rapidamente ao peso corporal que tinha antes da gestação e
diminui o risco de câncer de mama e de ovário.
IV – As crianças devem fazer aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses de idade, isto é, até essa idade,
o bebé deve tomar apenas leite materno e as mães não devem introduzir nenhum outro alimento complementar ou bebida.
V – Mulheres contaminadas com o vírus HIV ou Aids não podem amamentar seu filhos, e para dar suporte à
essas mães existem programas de apoio que garantem a oferta do leite adequado em substituição ao leite materno.
Quanto às sentenças supra, qual a sequência correta de respostas:
a) ( ) F – V – V – F – F
b) ( ) V – V – F – V - F
c) ( ) F – F – V – V – V
d) ( ) F – F – F – V – V

