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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 9438-4081 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

CARGO: 
 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 

TURNO: TARDE 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 
minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com cinco alternativas (A, B, C, D e E) das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  

3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer 
material entre os candidatos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, 
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que 
possa indicar tentativa de fraude. 

5. Esta prova terá duração de 4 horas, com inicio às 14h e término às 18h. 

NOME DO CANDIDATO: 

_____________________________________________________________________________ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

A pequena ambientalista 

 

1 Filha de um ativista ambiental, a pequena Severn 

Cullis-Suzuki fundou, aos 12 anos, a ECO, 

Environmental Children's Organization. Por meio dela, 

arrecadou dinheiro e conseguiu participar da ECO 92, 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento que reuniu os principais e maiores 

líderes políticos do mundo. E o que essa garota fez? 

Discursou por pouco mais de seis minutos e falou 

verdades de doer. 

2 O que ela faz hoje? É mãe de um menino, mora ao 

oeste do Canadá e ainda é uma ativista. Além disso, é 

apresentadora de um programa de TV sobre a água e os 

povos indígenas, e está envolvida no WeCanada, uma 

rede independente de ONGs, ativistas, artistas e 

indivíduos, que buscam engajar os canadenses em 

questões ambientais e demandar compromissos de seus 

políticos. E, claro, pretende voltar ao Rio na próxima 

conferência sobre meio ambiente que acontece em 2012. 

3 Confira trechos do discurso de Severn e entenda 

porque suas palavras "calaram o mundo", como as 

pessoas gostam de dizer. 

4 "Em minha vida, eu sonhei em observar grandes 

manadas de animais selvagens, selvas e florestas 

repletas de pássaros e borboletas, mas agora eu imagino 

se eles ainda existirão para que meus filhos possam vê-

los. Você tinha que se preocupar com essas pequenas 

coisas quando tinham minha idade?" 

5 "Eu sou apenas uma criança e eu não tenho todas as 

soluções, mas eu quero que percebam que nem vocês as 

têm! Vocês não sabem como consertar os buracos na 

camada de ozônio. Não sabem como fazer o salmão subir 

um riacho morto. Não sabem como trazer um animal 

extinto de volta à vida. E vocês não conseguem 

recuperar uma floresta onde agora há um deserto. Se 

vocês não sabem como consertar, parem de destruir!" 

6 "Na escola, desde o jardim de infância, nos ensinam 

como nos comportar no mundo. Vocês nos ensinam a 

não brigar com os outros, a resolver os problemas, a 

respeitar os demais, a limpar a nossa bagunça, a não 

machucar outras criaturas, a compartilhar - não ser 

ganancioso. E então por que é que vocês vão e fazem 

tudo aquilo que pediram para a gente não fazer? Não se 

esqueçam porque vocês estão aqui, nessa conferência, 

por quem vocês estão fazendo isso: nós somos os seus 

próprios filhos. Vocês estão decidindo em que tipo de 

mundo nós vamos crescer." 

Extraído de: 

http://mdemulher.abril.com.br/casa/reportagem/meio-

ambiente/pequena-ambientalista-654626.shtml 

 

01) O conceito do que foi a ECO 92 aparece no 

texto dentro do: 

 

(A) 6º parágrafo. 

(B) 4º parágrafo. 

(C) 3º parágrafo. 

(D) 2º parágrafo. 

(E) 1º parágrafo. 

 

02) De acordo com o texto para Severn: 

 

(A) Se os homens aprendessem a ter consciência 

da sua destruição poderiam depois prosseguir 

com ela.   

(B) Se os homens tivessem direito de destruir a 

natureza de forma racional não haveria 

problemas ambientais.  

(C) Se os homens não sabem como recuperar a 

natureza dos efeitos de suas ações não 

deveriam destruí-la. 

(D) Se os homens se importassem com a natureza 

não deveriam preservá-la da destruição.   

(E) Se a destruição é inerente à condição humana 

resta à natureza adaptar-se aos ditames do 

homem.  

 

03) As palavras de Severn “calaram o mundo” por 

que: 

 

(A) Ela reclamou como uma criança infantil e 

provocou pena na platéia de adultos pela sua 

condição e idade. 

(B) A sua condição de criança necessitada causou 

uma imensa comoção no público presente.  

(C) Os adultos comemoraram o discurso feito pela 

garotinha, pois se sentiram elogiados pelas 

colocações feitas. 

(D) Ela falou tão bem, disse verdades de forma tão 

inteligente e simples que nenhum adulto pôde 

lhe contrapor.  

(E) A forma como a garotinha se pronunciou não 

causou espanto em ninguém, pois ela era uma 

ativista ambiental desde pequena. 

 



 

 

 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

04) Na passagem "Na escola, desde o jardim de 

infância, nos ensinam como nos comportar no 

mundo. Vocês nos ensinam a não brigar com os 

outros...” (6º parágrafo) 

 

A expressão destacada acima nos remete à ideia de: 

(A) Modo. 

(B) Tempo. 

(C) Instrumento. 

(D) Negação. 

(E) Lugar. 

 

05) A opção abaixo que contém um par de palavras que 

não são antônimas é: 

 

(A) próxima – distante. 

(B) consertar – quebrar. 

(C) trapaceiro – honesto. 

(D) destruir – construir. 

(E) repleto – apinhado. 

 

06) No trecho: “Eu sou apenas uma criança e eu não 

tenho todas as soluções, mas eu quero que 

percebam que nem vocês as têm!...” (5º parágrafo)  

 

Os termos destacados acima se referem 

respectivamente: 

 

(A) Aos líderes políticos mundiais & soluções. 

(B) Aos animais sacrificados & percebam.  

(C) Aos ecossistemas destruídos & Eu. 

(D) Aos cientistas renomados & soluções. 

(E) À destruição avassaladora & têm. 

 

07) Utilizaram-se as aspas no 4º, 5º e 6º parágrafos 

para destacar: 

 

(A) a presença de ironia. 

(B) a ocorrência de um estrangeirismo. 

(C) o uso de uma gíria. 

(D) a aparição de um termo solto no texto. 

(E) a citação direta de um discurso. 

 

08) Na passagem: “(...) E, claro, pretende voltar ao Rio 

na próxima conferência sobre meio ambiente que 

acontece em 2012”. A palavra destacada recebeu 

acento pela mesma razão que a palavra: 

 

(A) Infância. 

(B) Água. 

(C) Ozônio.  

(D) Pássaros.  

(E) Está. 

 

 

 

 

09) A única informação incorreta sobre Severn 

está na opção: 

 

(A) É filha de um ativista ambiental.  

(B) É mãe de um filho e mora ao oeste do Canadá. 

(C) Fundou, aos 12 anos, a ECO. 

(D) É apresentadora de um programa de TV sobre a 

água e os povos indígenas. 

(E) É dona de uma ONG que busca engajar os 

canadenses em questões ambientais e 

demandar compromissos de seus políticos. 

 

10) A opção que apresenta a correta flexão da 

palavra e sua exata justificativa está em: 

 

(A) as marias-vai-com-as-outras = substantivo + 

verbo + preposição + artigo + pronome 

(apenas o 1º elemento e o último se 

flexionam). 

(B) os amores-perfeitos = substantivo + 

substantivo (ambos de flexionam) 

(C) as mulas-sem-cabeças = substantivo + 

pronome + substantivo (somente o 1º e o 

último elemento se flexionam) 

(D) os pores-de-sol = substantivo + preposição + 

substantivo (somente o 1º elemento se 

flexiona) 

(E) altos-falantes = advérbio + adjetivo (ambos os 

elementos se flexionam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Verifica-se na história do município de São 

Benedito do Rio Preto, que a lei de sua criação, 

Lei Estadual nº 156/1948, foi sancionada em 21 

de novembro de 1948 pelo então governador do 

Maranhão, Sebastião Acher da Silva. Segundo 

essa lei, o município foi criado com o nome de: 

 

(A) São Benedito 

(B) Ponte Nova 

(C) Rio Preto 

(D) Novo Ceará 

(E) Curuzu 

 

 

 

 

 

 

História do Município                                            

QUESTÕES DE 11 A 15 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

12) Na história recente de São Benedito do Rio Preto, 

tem sido muito comum prefeitos municipais terem 

que responder na justiça processos por desvio de 

conduta no exercício do cargo. Porém, até os dias 

atuais, somente um prefeito municipal da cidade foi 

afastado do cargo por decisão judicial, sendo ele o 

senhor: 

 

(A) Raimundo Erre Rodrigues Filho 

(B) José Creomar de Mesquita Costa 

(C) José Cícero Silva Macário 

(D) Raimundo Nonato de Araújo Filho 

(E) Galileu Robert Rodrigues 

 

13) De acordo com regras atuais da Câmara Municipal 

de São Benedito do Rio Preto, os parlamentares 

dessa casa legislativa se reúnem em sessões 

ordinárias: 

 

(A) Uma vez por semana, às sextas-feiras à tarde 

(B) Uma vez por semana, às quartas-feiras à tarde 

(C) Uma vez por semana, às sextas-feiras pela manhã 

(D) Duas vezes por semana, às quartas e sextas-feiras à 

tarde 

(E) Duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras à 

tarde 

 

14) Após a emancipação política e posterior instalação 

do município, o primeiro prefeito eleito de São 

Benedito do Rio Preto foi o senhor: 

 

(A) Raimundo Erre Rodrigues (Mundico Erre) 

(B) Domingos Rodrigues de Mesquita (Macedo) 

(C) Juracy Magalhães 

(D) José Costa Mesquita (Zuzu) 

(E) Thomaz Fernandes (Antenor) 

 

15) Mesmo emancipado há mais de sessenta anos, com 

sua Comarca criada há mais de sete anos (Lei 

Estadual nº 067/2006), o município de São Benedito 

do Rio Preto ainda não conta com esta comarca 

instalada em seu território. Desde sua criação até os 

dias atuais, esses município foi termo judiciário de: 

 

(A) Chapadinha, Vargem Grande e Urbano Santos 

(B) Vargem Grande, Barreirinhas e Urbano Santos 

(C) Itapecuru Mirim, Chapadinha e Urbano Santos 

(D) Itapecuru Mirim, Vargem Grande e Urbano Santos 

(E) Urbano Santos, somente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) Um tema bastante discutido nos dias atuais é o 

desenvolvimento sustentável e o efeito estufa é 

uma grande preocupação da comunidade 

científica. No que se refere às mudanças 

climáticas e a ação do homem no meio 

ambiente, a principal preocupação dos dias 

contemporâneos é com: 

 

(A) 3ª Guerra Mundial. 

(B) Gripe Suína. 

(C) Aquecimento Global. 

(D) Fim das reservas de petróleo. 

(E) Uso do gás natural como combustível. 

 

17) Sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) A usina está sendo construída no Rio Tapajós, 

no estado brasileiro do Amazonas, nas 

proximidades da cidade de Altamira. 

(B) A hidrelétrica em potencial, será a primeira do 

mundo, na frente da chinesa Três Gargantas e 

da brasileira e paraguaia Itaipu. 

(C) Desde seu início, o projeto de Belo Monte foi 

muito bem aceito pelos ambientalistas 

brasileiros, internacionais, de algumas 

comunidades indígenas locais e membros da 

igreja católica. 

(D) Na construção da usina não haverá mudança 

nas condições de navegação, causada pela 

formação dos reservatórios, prejuízo para a 

pesca e para outras fontes de renda. 

(E) A Usina Hidrelétrica de Belo Monte está sendo 

construída no estado do Pará, nas proximidades 

de Altamira. 

 

18) Um assunto tem movimentado as redes sociais: 

familiares e amigos de um condenado do 

“mensalão” organizaram uma “vaquinha” virtual 

para arrecadar mais de 600 mil reais para 

pagamento de uma multa referente ao 

processo. 

 

“De acordo informações recebidas, cerca 1,2 mil 

pessoas contribuíram para a arrecadação, que 

já está na casa dos 90% do valor total da 

multa, de R$ 667,5 mil.” 

Fonte: site zero hora em 20/01/2014. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÕES DE 16 A 20 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

O condenado do mensalão a que se refere o texto é: 

(A) Pedro Corrêa 

(B) Roberto Jeferson 

(C) José Genoíno 

(D) Pedro Henry 

(E) Valdemar Costa Neto. 

 

19) Recentemente, a relação Brasil x Estados Unidos 

ficou estremecida devido ao escândalo dos grampos 

em telefones e e-mails de milhões de pessoas, o que 

acabou refletindo nas negociações financeiras dos 

países, contribuindo para que: 

 

(A) Depois de 15 anos de negociações, o governo brasileiro 

anunciou em dezembro a compra de 36 caças 

supersônicos do modelo sueco Gripen, que farão parte 

da frota da Força Aérea Brasileira (FAB). 

(B) O Brasil desse asilo ao ex funcionário da Inteligência 

Americana Edward Snowden. 

(C) Ao pedido formal da Presidente Dilma junto à ONU 

de investigações mais profundas a respeito bem 

como punição sumária caso seja comprovada as 

escutas ilegais. 

(D) O governo brasileiro voltasse a cobrar o IPI dos 

automóveis novos como represálias às 

multinacionais. 

(E) Novas regras para entrada de americanos no país 

(Brasil) fossem impostas, tornando mais burocrática 

a concessão de vistos. 

 

20) BRICS é um termo utilizado na economia que se 

refere a alguns países que se destacaram no cenário 

mundial, e que, juntos, formam um grupo político de 

cooperação. Esses países estão em um estágio 

similar de mercado emergente, devido ao 

seu desenvolvimento econômico, além da Índia, da 

Rússia, da África do Sul e do Brasil, compõe esse 

grupo: 

 

(A) China. 

(B) Coreia do Norte. 

(C) Cuba. 

(D) Coreia do Sul. 

(E) Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21) A ancilostomíase é uma infecção intestinal 

causada por nematódeos, que nos casos de 

infecções leves,  pode  apresentar-se  de forma 

assintomática.  Sobre as formas de transmissão 

dessa parasitose podemos afirmar que: 
 

(A) Pode ser transmitida por via área, através de 

gotículas de saliva. 

(B) Pode ser transmitida pelos caramujos do gênero 

Biomphalaria. 

(C) O contágio ocorre pela picada dos 

Flebotomíneos. 

(D) A infecção nos homens ocorre quando essas 

larvas infectantes penetram na pele, 

geralmente pelos pés, causando dermatite 

característica. 

(E) É transmitida somente pela ingestão de água 

contaminada. 

 

22) É uma infecção de pele causada por um 

parasita unicelular transmitida pelas picadas da 

mosca de areia. Falamos de: 
 

(A) Dengue. 

(B) Febre tifóide. 

(C) Doença de Chagas. 

(D) Hepatite. 

(E) Leishmaniose. 

 

23) Doença grave transmitida pelo ar e que 

apresenta como sintomas febre, suor noturno, 

dor no tórax, anorexia, estamos falando de: 
 

(A) Dengue. 

(B) Tuberculose. 

(C) ICC. 

(D) Leishmaniose. 

(E) Doença de Chagas. 

 

24) O mosquito Aedes aegypti transmissor da 

dengue, se adaptou as áreas urbanas e vivem 

frequentemente dentro de casas, pois lá 

possuem as melhores condições para sua 

reprodução, sendo elas: 
 

(A) Temperatura amena e umidade. 

(B) Plantas e matéria orgânica para se 

alimentarem. 

(C) Abrigo e temperatura em torno de 28ºC. 

(D) Sangue humano e depósitos de água. 

(E)  Matéria orgânica e temperatura abaixo de 

28ºC. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 QUESTÕES DE 21 A 40 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parasita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

25) Muitas pessoas são acometidas e nem sempre há 

uma causa comum evidente. Dessa forma, a equipe 

de vigilância necessita investigar, em bases 

científicas, para identificar a causa e tomar medidas 

de controle do surto e prevenção de novos casos. A 

epidemiologia fornece base científica e abordagem 

sistemática, as quais permitem identificar as 

medidas adequadas de controle e prevenção. Para 

isso alguns conceitos são importantes, sobre estes, 

relacione: 

 

( ) Quando há mais casos de uma determinada 

doença que o esperado em uma determinada área 

ou entre um grupo específico de pessoas em um 

determinado período de tempo. 

( ) É a ocorrência de determinada doença que 

acomete sistematicamente populações em espaços 

característicos e determinados, no decorrer de um 

longo período, e que mantém uma de incidência 

relativamente constante, permitindo variações 

cíclicas e sazonais. 

( ) Número total de casos de uma doença, existentes 

num determinado local e período.  

( ) Número de casos novos da doença que iniciaram 

no mesmo local e período. 

 

1) Prevalência 

2) Incidência 

3) Surto 

4) Endemia 

 

A ordem CORRETA é, respectivamente: 

(A) 3-4-1-2 

(B) 1-2-3-4 

(C) 3-4-2-1 

(D) 4-3-1-2 

(E) 4-3-2-1 

 

26) Marque a opção que apresenta o tratamento e/ou 

prevenção das parasitoses, conjuntivite e 

tuberculose, respectivamente: 

 

(A) Lavar as mãos antes das refeições; Limpeza do olho, 

pálpebras e das secreções produzidas (usar soro 

fisiológico esterilizado); e a imunização com vacina 

BCG. 

(B) Cozinhar bem os alimentos; O tratamento imediato 

é o soro fisiológico ou soro caseiro para repor a água 

e os sais minerais; e manter limpa a casa e terreno 

ao redor, evitando a presença de insetos e rato. 

(C) Deve ser tratada com antibióticos específicos; nunca 

tocar com a superfície de colírios no olho ou 

pálpebra durante sua aplicação; e conservar as 

mãos sempre limpas, as unhas aparadas. 

(D) Uso de antibióticos; compressas frias e colírio 

lubrificante; e vacinação contra a gripe anualmente 

para maiores que 60 anos. 

(E) Uso de antibioticos por seis meses; saneamento 

básico, com ênfase para o destino adequado 

das fezes humanas; evitar luz, para que o olho 

contaminado não passe a doer mais. 

 

27) A febre tifoide é uma doença causada por uma 

bactéria chamada Salmonella entérica sorotipo 

Typhi. De acordo com os sintomas causados 

pela bactéria, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) Febre alta, mal-estar, cefaleia, náusea, vômito, 

dor abdominal e diarreia. 

(B) Desconforto abdominal, que pode variar de leve 

a moderado, sangue nas fezes. 

(C) Diarreia, vômitos, dores abdominais, calafrios e 

taquicardia. 

(D) O principal deles é a febre; começa sentir muito 

frio, seguido de fases de extremo calor. 

(E) É uma doença febril causado por uma infecção 

viral.  

 

28) A cólera é considerada uma doença infecciosa 

intestinal aguda, causada pela enterotoxina do 

Vibrio cholerae. As manifestações clínicas 

ocorrem de formas variadas, desde infecções 

inaparentes ou assintomáticas até casos graves 

com diarreia profusa. Sobre o período de 

incubação e as formas de contágio pode-se 

afirmar que: 

 

(A) O contágio pode ocorrer mediante a ingestão de 

água contaminada com as fezes ou os vômitos 

de pacientes, ou através de fômites. Sendo que 

o período de incubação da doença varia de 

algumas horas a cinco dias. 

(B) O contágio ocorre através do vetor Triatoma 

Cajannense contaminado, e fica incubado 

aproximadamente 10 dias. 

(C) O contágio pode ocorrer pela picada do 

mosquito transmissor Aedes Aegypti, e o vírus 

fica incubado por 30 dias. 

(D) O contágio ocorre somente pela ingestão de 

água contaminada, e fica incubada de horas até 

5 minutos. 

(E) O contágio ocorre por ingestão de água 

contaminada e o vírus fica incubado de 60 a 90 

dias. 

 

29) Sobre as vias de transmissão das doenças 

endêmicas, julgue os itens abaixo: 

 

I. A transmissão de uma doença pela mãe para o 

filho através da reprodução é chamada de 

transmissão vertical. 

II. As vias de transmissão horizontal podem ser: 

pelo ar, por contato direto e por fômito ou 

vetor. 
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III. Vetores são objetos inanimados que podem carrear 

agentes infecciosos de um indivíduo para o outro, 

como por exemplo: seringas, alimentos, água e 

insetos. 

 

Dos itens acima, podemos afirmar: 

(A) Todos estão corretos 

(B) Apenas I está correto 

(C) Apenas I e II estão corretos 

(D) Nenhum item está correto 

(E) Apenas II e III estão corretos 

 

30) O HPV, Papiloma Vírus Humano, é uma DST, na 

maioria das vezes assintomática, e por esta razão, 

não prevenida e não a tratada. Sobre esta doença, é 

INCORRETO afirmar: 

 

(A) A contaminação pelo HPV se dá predominantemente 

por via sexual, no entanto, também pode ser 

transmitido verticalmente, da mãe para o bebê, 

durante o parto. 

(B) O exame citológico Papanicolau é a maneira mais 

eficaz de detectar as alterações celulares causadas 

pelo HPV. 

(C) O HPV e as lesões causadas por ele são precursores 

do câncer de colo do útero e do câncer de pênis. 

(D) No Brasil já está disponível exclusivamente para o 

sexo feminino a vacina de prevenção contra o HPV. 

(E) Existe uma variedade de tipos de HPV, alguns 

assintomáticos e outros podem se manifestar por 

lesões genitais, lesões orais e verrugas. 

 

31) É conceituado(a) como um conjunto de ações para 

prevenção da introdução de um agente em um 

determinado ambiente e sua disseminação: 

 

(A) Erradicação 

(B) Vigilância epidemiológica 

(C) Vigilância sanitária 

(D) Defesa sanitária animal 

(E) Profilaxia 

 

32) São ações indiretas para controle das doenças 

transmissíveis em animais, EXCETO: 

 

(A) Vacinação 

(B) Tratamento de dejetos 

(C) Controle de vetores 

(D) Higienização do meio ambiente 

(E) Tratamento e qualidade da água 

 

33) O saneamento básico é uma medida de prevenção 

de doenças no qual podemos destacar o tratamento 

da água para consumo, tendo em vista que muitas 

doenças e agravos são transmitidas por água não 

tratada. Sobre o assunto, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) A água potável é aquela própria para o 

consumo e que não apresenta riscos à saúde. 

(B) Protozoários e helmintos não são removidos no 

tratamento da água através do processo de 

desinfecção, devendo a água ser filtrada para 

que sejam retirados. 

(C) Uma doença transmitida pelo consumo de água 

imprópria, bem como alimentos lavados por ela 

e até mesmo pelo contato direto com a água 

contaminada é a difteria. 

(D) A utilização do cloro para tratamento da água 

em doses elevadas pode tornar a água com 

odor e sabor forte. 

(E) O tratamento da água visa, basicamente, 

reduzir a concentração de poluentes. 

 

34) Quando uma doença, geralmente transmissível, 

se caracteriza pela incidência, em curto período 

de tempo, de grande número de casos, 

classificamos de:  

 

(A) Epidemia 

(B) Surto 

(C) Endemia 

(D) Pandemia 

(E) Peste 

 

35) O sarampo é uma doença causada por vírus 

altamente contagiosa, das afirmações que se 

seguem, marque V para VERDADEIRO e F para 

FALSO: 

 

( ) É transmitida pelo contato com a pele 

infectada. 

( ) Como sintomas, podemos destacar erupções 

cutâneas que começam pelo pescoço e face e 

se espalham pelo resto do corpo. 

( ) O tratamento é feito a base de antibióticos e 

antipiréticos. 

( ) O período de incubação da doença é de 1 a 3 

dias. 

 

A sequência correta é: 

(A) V-V-V-V 

(B) V-F-V-F 

(C) V-V-F-F 

(D) F-V-F-F 

(E) F-V-F-V 

 

36) A inspeção higiênico-sanitária, tecnológica, e 

industrial dos produtos de origem animal são da 

competência da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Sobre estas, é 

CORRETO afirmar que: 
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I. Fica estabelecida a obrigatoriedade prévia de 

fiscalização, sob o ponto de vista industrial e 

sanitário, de todos os produtos de origem animal, 

comestíveis ou não comestíveis, sejam ou não 

adicionados de produtos vegetais. 

II. A inspeção abrange somente a inspeção post-

mortem dos animais, a manipulação, a 

transformação, a elaboração, o depósito, a 

rotulagem, trânsito e consumo de quaisquer 

produtos, subprodutos e resíduos de valor 

econômico, adicionados ou não de vegetais, 

destinados ou não à alimentação humana. 

III. Nenhum estabelecimento industrial ou entreposto de 

produtos de origem animal poderá funcionar no País, 

sem que esteja previamente registrado no órgão 

competente, para fiscalização da sua atividade. 

 

Estão corretas: 

(A) I  

(B) II 

(C) III 

(D) I e II 

(E) I e III 

 

37) Vigilância Epidemiológica é o conjunto de atividades 

sistemáticas para avaliação de uma doença com 

objetivo de detectar ou prever alterações de seu 

comportamento epidemiológico, para isso utilizam-

se indicadores epidemiológicos, sobre estes, é 

INCORRETO afirmar: 

 

(A) Coeficientes de morbidade são definidos como 

quocientes entre o número de casos de uma doença 

e a população exposta, e estes são denominados de 

incidência a prevalência. 

(B) Coeficientes de mortalidade são definidos 

basicamente como o de mortalidade e o de 

letalidade. 

(C) Prevalência é a frequência absoluta dos casos de 

doenças, independente da época em que esta 

iniciou. 

(D) A incidência de doenças em uma população significa 

a ocorrência de casos novos relacionados à unidade 

de intervalo de tempo. 

(E) Prevalência instantânea é medida pela incidência da 

doença quando os indivíduos são submetidos ao 

patógeno, independentemente da época que se 

iniciou a sintomatologia. 

 

38) A doença de Chagas é uma das consequências da 

infecção humana pelo protozoário flagelado 

Trypanosoma cruzi. Na ocorrência da doença 

observam-se duas fases clínicas: uma aguda, que 

pode ou não ser identificada, podendo evoluir para 

uma fase crônica. São sinais clínicos específicos da 

doença de chagas aguda, EXCETO: 

 

(A) Miocardite difusa com vários graus de 

severidade,  pericardite. 

(B) Derrame pericárdico, insuficiência cardíaca, 

derrame pleural.  

(C) Edema de face, de membros inferiores ou 

generalizado, hepatomegalia. 

(D) Tosse, dispneia, Dor torácica, palpitações, 

arritmias, tamponamento cardíaco. 

(E) Demência, epilepsia focalizada, acidose 

metabólica, choque hemorrágico. 

 

39) Sobre a Visita domiciliar, é CORRETO afirmar: 

 

(A) É uma das atividades do Agente Comunitário de 

Saúde, mas só dever ser realizada em casos 

especiais. 

(B) Antes de fazer uma visita, é necessário ter claro 

o motivo da visita. É importante informar às 

pessoas o motivo, sua utilidade e a sua 

importância. 

(C) É objetivo da visita domiciliar  identificar 

famílias carentes e levar as cestas básicas 

mensalmente. 

(D) Só é feito a cada três meses. 

(E) Se o agente se sentir acolhido por alguma 

família, ele pode até interferir na vida pessoal 

dela. 

 

40) É função do Agente Comunitário de Saúde 

exercer prática nas ações voltadas para o 

Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, 

EXCETO:  

 

(A) Cadastrar todas as pessoas idosas de sua 

micro-área e manter o cadastro atualizado; 

(B) Não manter contato permanente com as 

famílias. 

(C) Identificar e encaminhar o idoso frágil à 

Unidade de Saúde. 

(D) Realizar visitas domiciliares às pessoas idosas 

conforme planejamento assistencial, dando 

prioridade às frágeis ou em processo de 

fragilização. 

(E) Preencher, entregar, e atualizar a Caderneta de 

Saúde da Pessoa Idosa, conforme seu Manual 

de Preenchimento específico. 

 


