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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

AGENTE 

COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

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

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

Nosso tempo 

A Osvaldo Alves

1 
1. Este é tempo de partido,  

2. tempo de homens partidos. 

 

3. Em vão percorremos volumes, 

4. Viajamos e nos colorimos. 

5. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. 

6. Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos. 

7. As leis não bastam. Os lírios não nascem 

8. da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se 

9. na pedra. 

 

10. Visito os fatos, não te encontro. 

11. Onde te ocultas, precária síntese, 

12. penhor de meu sono, luz 

13. dormindo acesa na varanda? 

14. Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo 

15. sobe ao ombro para contar-me 

16. a cidade dos homens completos. 

 

17. Calo-me, espero, decifro,  

18. As coisas talvez melhorem.  

19. São tão fortes as coisas! 

 

20. Mas eu não sou as coisas e me revolto. 

21. Tenho palavras em mim buscando canal,    

22. são roucas e duras, 

23. irritadas, enérgicas, 

24. comprimidas há tanto tempo, 

25. perderam o sentido, apenas querem explodir. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. 12. ed. Rio 

http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=204243 
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01) No texto, está presente a ideia de 

 

(A) desesperança no futuro. 

(B) medo do que está por vir. 

(C) acomodação em face da realidade observável. 

(D) inquietação diante do caos que rege o mundo. 

 

02) O sujeito poético, no texto, revela-se 

 

(A) alheio ao que se passa a sua volta. 

(B) revoltado por não ter perspectivas imediatas. 

(C) desejoso de reverter a ordem das coisas. 

(D) contraditório ante a postura tomada em 

relação aos fatos. 

 

03) A forma verbal transcrita à esquerda que pode 

ser substituída, mantendo-se o seu sentido 

original, pela expressão indicada à direita é: 

 

(A) melhorem" (v. 18) - possam melhorar. 

(B) “percorremos” (v.3) - tínhamos percorrido 

(C) "pedem" (v. 6) - estavam pedindo 

(D) "ocultas" (v. 11) - terias ocultado 

 

04) No texto, 

 

(A) o vocábulo "nenhum" (v. 14) equivale a 

qualquer. 

(B) a palavra "precária" (v. 11) conota debilidade. 

(C) a oração "Calo-me" (v. 17) exprime apatia. 

(D) o termo "talvez" (v. 18) sugere desânimo. 

 

05)  

 

 

 

 

Nesses versos, os termos em negrito são 

identificados respectivamente como 

 

(A) particípio  e  adjetivo. 

(B) substantivo  e adjetivo. 

(C) particípio  e substantivo. 

(D) substantivo e substantivo. 

 

06) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

(A) Os termos "vão" (v. 3) e "são" (v. 22) têm o 

mesmo valor morfológico. 

(B) A expressão "precária síntese" (v. 11) tem 

função apositiva. 

(C) O termo "acesa" (v. 13) exerce função 

predicativa. 

(D) As expressões "as coisas" (V. 19) e "as coisas" 

(v. 20), possuem função subjetiva. 

07) A frase em que é admissível alteração na 

colocação do pronome átono, podendo ocorrer 

a próclise ou a ênclise é: 

 

(A) “Visito os fatos, não te encontro.”. (v.10). 

(B) “Calo-me, espero, decifro,” (v.17). 

(C) “Onde te ocultas” (v.11). 

(D) “sobe ao ombro para contar-me” (v.15). 

 

08) Sobre a frase “São tão fortes as coisas! 

(v.19), pode-se afirmar. 

 

(A) O nome é núcleo do predicado. 

(B) “tão” é um modificador do verbo. 

(C) “as coisas” funciona como predicativo. 

(D) A oração não tem sujeito. 

 

09) O texto permite considerar correta a 

alternativa: 

 

(A) A forma verbal “perderam” (v.25) expressa 

uma ação atribuída a um ser indeterminado. 

(B) O termo “precária síntese” (v.11) tem valor 

enfático. 

(C) O vocábulo “nenhum” (v.14) se colocado após 

o nome com o qual se relaciona, altera o 

sentido da frase. 

(D) Em “...há tanto tempo” (v.24)  apresenta 

verbo impessoal. 

 

10) Observe as frases a seguir: 

 

I. “As coisas talvez melhorem.” (.v.18)  

“São tão fortes as coisas!” (v.19). 

II. “Mas eu não sou as coisas e me revolto.” 

(v.20). 

 

Em relação ao I, o  fragmento II expressa uma 

ideia de: 

 

(A) Adição 

(B) ressalva 

(C) conclusão 

(D) explicação 

 

11) No texto, a palavra “Miúdas” (v.14) exerce a 

mesma função sintática que a expressão: 

 

(A) “dos homens” (v.16). 

(B) “de empréstimo” (v.14). 

(C) “da lei.” (v.8). 

(D) “enérgicas,” (v.23). 

 

 

 

"Este é tempo de partido, 

tempo de homens partidos" (v. 1 -2) 
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12) Atente para a frase seguinte: 

 

“Mas eu não sou as coisas e me revolto.” (v.20). 

 

Sobre a frase em destaque é correto afirmar: 

 

(A) É um período composto por subordinação. 

(B) O sujeito da primeira oração está oculto. 

(C) A palavra “coisas” completa o verbo. 

(D) O sujeito da segunda oração é elíptico. 

 

13)  

 “Os homens pedem carne” (v.6). 

 “Visito os fatos” (v.10). 

 “perderam o sentido” (v.25). 

 

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito 

podem ser substituídos, respectivamente, por: 

 

(A) lhe / lhes / o. 

(B) na / lhes / no. 

(C) a / os / lhe. 

(D) na / os / no. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 

À TIRINHA ABAIXO 

TEXTO 

 

 

GOUVEIA, Luís Augusto. Fala, menino! 

 

14) Essa tira enfoca: 

 

(A) um pedido de ajuda diante da iminência de 

um problema. 

(B) uma representação hiperbólica do conflito de 

alguns estudantes em face do Vestibular. 

(C) uma crítica indireta aos que se desequilibram 

em decorrência de problemas corriqueiros. 

(D) o sarcasmo de um ser insensível, que ignora o 

compromisso de alguém ser aprovado nos 

exames a que se submete. 

 

 

 

 

 

 

15) Diante da situação apresentada no texto, uma 

possível fala do personagem ouvinte, para 

acalmar o nervosismo do seu interlocutor, 

poderia ser expressa: 

 

(A) pelo adágio: "Muito vento é sinal de pouca 

chuva". 

(B) pelo ditado: "0 pé que não caminha não dá 

topada". 

(C) pelo provérbio: "Depois da tempestade, vem a 

bonança". 

(D) pela máxima: "Quem semeia vento colhe 

tempestade". 

 

QUESTÕES INFORMÁTICA – 16 a 20 

 

 

16) Analise as afirmativas abaixo em relação ao 

sistema de computação: 

 

I- Uma das características marcantes dos 

dispositivos de armazenamento é o endereço 

de acesso a uma determinada parte (ou 

posição) do dispositivo ou da memória. 

II- Os dispositivos de ENTRADA ou SAÍDA servem 

basicamente para permitir que os sistemas de 

computação se comuniquem com o mundo 

exterior, realizando ainda, além da 

interligação, a conversão das linguagens do 

sistema para a linguagem do meio exterior e 

vice-versa. 

III- O componente do sistema de computação 

responsável pelo armazenamento das 

informações introduzidas pelo componente de 

ENTRADA é denominado Unidade Central de 

Processamento (UCP). 
 

(A) É desacertado o que ser afirma no item I. 

(B) É desacertado o que ser afirma no item II. 

(C) É desacertado o que ser afirma no item III. 

(D) Nenhum item está desacertado. 

 

17) São computadores pequenos que permitem os 

acessos de diversos usuários 

simultaneamente. São projetados para 

atender à necessidade das organizações de 

pequeno e médio porte. Este tipo de 

computador precisa ter um bom 

processamento para poder tratar todas as 

informações que recebe dos terminais 

conectados a ele. O tipo de computador 

descrito é: 
 

(A) Computador Midrange. 

(B) Computador Handheld. 

(C) Computador Mainframe. 

(D) Computador de Grande Porte. 
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18) Para o devido funcionamento de um 

computador precisamos de uma entrada de 

dados. Supondo uma situação de um usuário 

que digita um texto através de um teclado 

conforme informações abaixo responda o que 

se pede: 

 

Passo 01 - O usuário digita alguma informação no 

teclado. 

Passo 02 – Uma vez que há alguma entrada de 

informação no computador, a informação será 

enviada para o processador. 

Passo 03 – O processador analisará os dados, 

podendo realizar algum processamento. 

 

Qual a via de comunicação que transmite os dados 

para o processador conforme execução do passo 

02? 

 

(A) O processador. 

(B) O barramento. 

(C) A memória principal. 

(D) A memória secundária. 

 

19) Analise as afirmativas abaixo com relação ao 

Microsoft Excel 2010: 

 

I- Função NÃO inverte o valor lógico do 

argumento. 

II- Função OU retorna FALSO se um dos 

argumentos for FALSO. 

III- Função PROCV procura na primeira linha de 

uma matriz e se move ao longo da coluna 

para retorna o valor de uma célula. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Existem dois itens verdadeiros. 

 

20) Analise as afirmativas abaixo com relação aos 

atalhos no Windows 8: 

 

I- O atalho Ctrl+Insert copia o item 

selecionado. 

II- O atalho Ctrl+R renomeia o item selecionado. 

III- O atalho Ctrl+D exclui o item selecionado e 

movê-lo para a Lixeira. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 21 a 40 

 

 

21) É indiscutível o papel que os alimentos 

tiveram e têm no processo de 

desenvolvimento da espécie humana e na 

organização das sociedades. Assim analise as 

afirmações abaixo de acordo com a vigilância 

sanitária de alimentos. 

 

I. A higiene da alimentação é preceito normativo 

que fundamenta o cancelamento, temporário 

ou definitivo, do registro de um dado alimento 

e a interdição ou apreensão de alimentos e 

bebidas. 

II. A higiene ou as condições higiênicas 

fundamentam também a permissão de 

funcionamento dos locais de preparo, 

consumo ou comércio dos alimentos, uma vez 

que a não obediência a esse preceito, quando 

citada nos autos de infração, pode acarretar 

legalmente a interdição parcial ou total, em 

caráter temporário, até que sejam cumpridas 

as exigências sanitárias de forma definitiva. 

III. A higiene e a fiscalização dos alimentos 

constituem um setor fundamental da saúde 

pública, complementar da nutrição, que 

estuda os processos de conservação dos 

produtos alimentícios e as alterações, 

adulterações e falsificações que eles podem 

sofrer, tanto in natura quanto depois de 

preparados, e estabelece normas práticas de 

apreciação e vigilância. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas I e III estão corretas 

(C) Apenas II e III estão corretas 

(D) I, II, III estão corretas. 

 

22) O lixo tem grande importância na transmissão 

de doenças através, por exemplo, de vetores 

que nele encontram alimento, abrigo e 

condições adequadas para proliferação. São 

muitas as doenças relacionadas ao acúmulo 

de lixo e a sua falta de tratamento. Todas as 

doenças abaixo são transmitidas através da 

picada da fêmea de mosquitos, EXCETO. 

 

(A) Malária 

(B) Leishmaniose 

(C)  Cólera 

(D) Febre amarela; 
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23) A toxoplasmose é transmitida: 
 

(A) Através das fezes, pois tem como vetores as 

baratas. 

(B) Pela ingestão de carne contaminada, pois tem 

como um dos vetores o suíno. 

(C) Através das fezes e saliva, pois tem como 

vetores as baratas. 

(D) Através da mordida urina e fezes, pois tem 

como vetores os ratos. 

 

24) As principais atividades no campo da higiene 

dos alimentos têm como objetivos todos 

abaixo, EXCETO. 
 

(A) Assegurar a qualidade das matérias-primas e 

dos produtos alimentícios semiprontos e 

prontos, inclusive bebidas e águas de 

consumo, desde a obtenção das carnes, leite, 

pescados, produtos vegetais e outros por meio 

dos processos seletivos, na recepção, atuando 

no controle da boa qualidade e nas condições 

determinadas pelas normas sanitárias 

vigentes em todas as etapas, como 

armazenamento, processamento, 

fracionamento, transporte e outras até o 

consumo; 

(B) Monitorar ou organizar as circunstâncias e 

condições que possam prejudicar a qualidade 

nutricional e de higiene das matérias-primas e 

dos produtos alimentícios, ou influenciá-las;  

(C) Desenvolver métodos que aperfeiçoem as 

características organolépticas dos alimentos, 

evitando alterações, reduções ou perdas por 

alterações; 

(D) Estabelecer medidas de controle na obtenção, 

fabricação, tratamento, manipulação, 

armazenamento, envase, transporte e 

distribuição dos alimentos, visando à 

prevenção de doenças veiculadas ou 

transmitidas por alimentos. 

 

25) Para avaliar a qualidade de um produto 

alimentício, deve ser mensurado o grau em 

que o produto satisfaz os requisitos 

específicos, sendo que esses níveis de 

tolerância e requisitos se expressam por meio 

de normas, padrões e especificações como: 

 

I. O controle de qualidade dos alimentos pode 

ser efetuado por métodos subjetivos e 

objetivos além do método nutricional 

II. Os métodos subjetivos são todos aqueles 

realizados por meio dos órgãos sensoriais: 

visão, tato, olfato e degustação, avaliando-se 

aparência, cor, odor, textura, sabor e aspecto 

geral.  

III. Os métodos objetivos fundamentam-se em 

técnicas padronizadas, com o uso de 

instrumentos específicos, determinando com 

exatidão os atributos de qualidade. 

IV. Para um controle de qualidade eficaz, é 

necessário o cumprimento da legislação 

sanitária vigente, devendo a qualidade de 

produtos e serviços sujeitos à vigilância 

sanitária ser verificada e avaliada pelo Estado, 

mediante métodos sensoriais, análises 

laboratoriais e uso de instrumentos com 

parâmetros avaliativos, como condição para a 

concessão do registro de produtos, serviços e 

estabelecimentos. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

26) Para Bertolino (2010), o controle da qualidade 

dos alimentos envolve técnicas e atividades 

operacionais usadas para atender os 

requisitos para a qualidade, avaliar insumos, 

matérias-primas e embalagens, executar 

controle do produto em processo e avaliar 

requisitos e atendimento de especificações 

para o produto final. Sobre esse assunto todas 

as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A)  Caracterizam-se como atividades de controle 

da qualidade as análises apenas as sensoriais 

e microbiológicas. 

(B)  O controle da qualidade deve ser praticado de 

forma contínua, e não apenas no produto 

final, com vias a oferecer maior garantia aos 

usuários do serviço, o que viabiliza aumento 

da confiabilidade por parte dos consumidores 

e minimização dos riscos à saúde. 

(C) É de responsabilidade do prestador de serviço 

selecionar fornecedores e funcionários com 

base em critérios éticos e legais; o 

aprimoramento das atividades executadas 

amplia a confiança e a responsabilidade dos 

funcionários na equipe, além de possibilitar a 

redução dos custos. 

(D)  A implantação de um adequado sistema de 

controle de qualidade nas etapas de 

processamento do alimento também se 

promove a motivação profissional e se 

estimula a atualização constante e a elevação 

profissional das categorias envolvidas.  
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27) Qual doença abaixo é transmitida através das 

fezes de aves? 

 

(A) Cisticercose 

(B) Filariose. 

(C) Febre tifoide; 

(D) Toxoplasmose. 

 

28) Todas as doenças abaixo são transmitidas 

através da mordida, urina e fezes de ratos e 

através da pulga que vive no corpo do rato, 

EXCETO. 

 

(A) Peste bubônica; 

(B) Tifo murino; 

(C) Leptospirose. 

(D) Leishmaniose 

 

29) Dentre as atribuições dos Agentes 

Comunitário de Saúde – ACS todas abaixo 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Registrar nascimentos, doenças de notificação 

compulsória e de vigilância epidemiológica e 

óbitos. 

(B) Medicar todas as famílias de sua área de 

abrangência 

(C) Promoção e ações de saneamento e melhoria 

do meio ambiente 

(D) Promoção de educação em saúde 

 

30) São consideradas atividades do Agente 

Comunitário de Saúde, na sua área de 

atuação: 

 

I. A utilização de instrumentos para diagnóstico 

demográfico e sociocultural da comunidade e 

a promoção de ações de educação para a 

saúde individual e coletiva; 

II. O registro, para fins exclusivos de controle e 

planejamento das ações de saúde, de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros 

agravos à saúde; 

III. O estímulo à participação da comunidade nas 

políticas públicas voltadas para a área da 

saúde; 

IV. A realização de visitas domiciliares periódicas 

para monitoramento de situações de risco à 

família e a participação em ações que 

fortaleçam os elos entre o setor saúde e 

outras políticas que promovam a qualidade de 

vida. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) I, II, III e IV estão corretas. 

(D) I, III e IV estão corretas 

 

31) Todas as afirmações sobre educação em 

saúde estão corretas, EXCETO. 
 

(A) A ação educativa é de responsabilidade so-

mente do Agente Comunitário de Saúde.  

(B) Saber ouvir e acolher o discurso do outro, in-

teragindo sem colocar juízo de valor e 

reconhecer as características pessoais, 

emocionais e culturais das pessoas ou grupo é 

fundamental para o êxito do trabalho.  

(C) As ações educativas têm início nas visitas do-

miciliares, mas podem ser realizadas em 

grupo, sendo desenvolvidas nos serviços de 

saúde e nos diversos espaços sociais 

existentes na comunidade.  

(D) As ações educativas devem estimular o co-

nhecimento e o cuidado de si mesmo. 

 

32) Como principal elo entre a gestante e a 

comunidade, o Agente Comunitário de Saúde 

tem um papel fundamental no 

acompanhamento, monitoramento e 

assistência da gestante. São atribuições do 

ACS nesse papel todas as ações abaixo, 

EXCETO. 
 

(A) Realizar visitas domiciliares, identificando 

gestantes e desenvolvendo atividades de 

educação da gestante e de seus familiares, 

orientando sobre os cuidados básicos de 

saúde: como nutrição, cuidados de higiene e 

sanitários, exercícios físicos, sexualidade, 

amamentação, sinais de perigo na gravidez, 

conversa e estímulos positivos ao bebê ainda 

na barriga da mãe e importância do 

envolvimento do companheiro neste 

momento.  

(B) Encaminhar a gestante ao serviço de saúde ou 

avisar o enfermeiro ou médico de sua equipe 

caso ela apresente febre, calafrio, corrimento 

com mau cheiro, perda de sangue, palidez, 

contrações uterinas frequentes e dor ao 

urinar.  

(C) Diagnosticar problemas decorrentes da 

gravidez, identificar e tratar situações de risco 

para que o mesmo possa acompanha-la.  

(D) Realizar captação precoce das gestantes para 

a primeira consulta e para consultas 

subsequentes, acompanhar se ela está 

realizando as consultas e realizar busca ativa 

de gestantes faltosas às consultas de pré-

natal.  
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33) Na Estratégia Saúde da Família, a finalidade 

da visita domiciliar é: 

 

(A) Prestar atenção básica à saúde. 

(B) Realizar procedimento de alta complexidade. 

(C) Realizar notificação de doenças. 

(D) Diagnosticar as doenças detectadas na 

demanda passiva. 

 

 

34) Ao agente comunitário de saúde (ACS) cabe 

realizar no mínimo uma visita mensal a cada 

família na sua área de abrangência, com o 

objetivo bem definido de assegurar o 

acompanhamento dos indivíduos e suas 

famílias, independentemente de situação de 

risco, priorizando a execução das seguintes 

atividades em sua área: 

 

I. Busca ativa de gestantes. 

II. Busca ativa de crianças com menos de 1 ano 

de vida, em aleitamento materno. 

III. Busca ativa de crianças com menos de 5 anos 

de idade para acompanhamento do 

crescimento e do desenvolvimento e da 

imunização. 

IV. Busca ativa de crianças com menos de 5 anos 

de idade para orientação quanto à terapia de 

reidratação oral (TRO). 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

35) É pertinente o uso de um impresso próprio 

para o registro adequado das informações 

coletadas durante a Visita Domiciliar que 

posteriormente serão utilizadas para subsidiar 

o acompanhamento evolutivo dos casos 

individuais e os aspectos a serem observados 

nas visitas posteriores. Devem ser colhidos 

dados referentes às citadas abaixo, EXCETO. 

 

(A)  Condições socioeconômicas e de higiene,  

(B) Estrutura familiar, relações familiares e 

sociais, rede de cuidados, entre outras, 

registrando-se situações de risco. 

(C) Presença de agravos e doenças agudas, 

crônico-degenerativas e contagiosas. 

(D) Condições da aplicação dos diversos 

programas na comunidade. 

 

36) A dengue é uma doença que causa febre 

aguda, causada por vírus que é transmitido 

pelo mosquito Aedes aegypti. Todas abaixo 

são ações preventivas contra essa doença, 

EXCETO. 

 

(A) Automedicação com o ácido acetilsalicílico, 

presente em diversos remédios contra febre e 

dor de cabeça serve como anticorpos de 

combate. 

(B) Impedir que o mosquito Aedes aegypti se 

reproduza. Para tanto, é preciso eliminar 

todos os possíveis criadouros. 

(C) Em pratos de vasos de plantas, recomenda-se 

colocar areia, para evitar que ali se junte 

água.  

(D) Reservatórios como caixas de água e piscinas 

devem estar tampados e cobertos. 

 

37)  Todas as ações abaixo podem ser incluídas 

como competência profissional dos Agentes 

Comunitário de Saúde: 

 

I. Interagir com os indivíduos e seu grupo social, 

com coletividades e a população. 

II. Respeitar valores, culturas e individualidades 

ao pensar e propor as práticas de saúde. 

III. Buscar alternativas frente a situações 

adversas, com postura ativa. 

IV. Recorrer à equipe de trabalho para a solução 

ou encaminhamento de problemas 

identificados 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I II e III estão corretas 

(B) Apenas I III e IV estão corretas 

(C) I, II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

38) Esta ficha é uma cópia do Cartão da criança 

padronizado pelo Ministério da Saúde, 

utilizado pelos diversos serviços de saúde nos 

municípios. É o instrumento para 

acompanhamento das crianças. A que ficha 

está se referindo o texto? 

 

(A) Ficha A 

(B) Ficha B – GES 

(C) Ficha C 

(D) Ficha HAN 
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39) O Agente Comunitário de Saúde deverá ter o 

mapa de sua micro área e com o mapa o ACS 

pode: 

 

(A) Interceder pelo caminho mais difícil para 

chegar aos locais de visitas 

(B) Marcar as barreiras geográficas que dificultam 

o caminho das pessoas até os serviços de 

saúde (rios, morros, mata cerrada etc.). 

(C) Conhece a realidade da comunidade e planeja 

como resolver os problemas de saúde com 

mais eficácia 

(D) Planeja as visitas de cada dia sem perder 

tempo 

 

40) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa 

que indica corretamente a ficha que o texto se 

refere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Ficha A 

(B) Ficha B - HA 

(C) Ficha B – DIA 

(D) Ficha B - TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É a ficha de acompanhamento dos pacientes 

com hipertensão arterial. É uma ficha de fácil 

preenchimento e os Agentes comunitários de 

saúde não costumam ter dúvidas a respeito 

dela. O ACS deve levá-la consigo a cada visita 

domiciliar e realizar a entrevista do pacientes 

hipertensos. 

 


