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A 
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Exemplo: 

 

  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

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

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

CARGO: 

 

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.  
 

Português Atualidades Legis. SUS Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     

 

02- 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. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

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. 

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

06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.  

09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 

 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA SELEÇÃO PÚBLICA EDITAL 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursocm@outlook.com 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: 

03 de fevereiro de 2019 

 

HORÁRIO: 

9h às 12h 

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

 

TEXTO 

 
Em tupi, o verbo não indica o tempo, mas há o tempo do substantivo. Quem explica é o linguista 1 

Sérgio Freire, em uma postagem curta em seu perfil de Facebook. Segundo ele, os sufixos “rama” (o futuro) e 2 
puêra (o passado) são acrescentados aos nomes para indicar o que já foi e o que está por vir. Na Amazônia, 3 
uma tribo que usa o idioma pirahã não possui palavras para contar e o próprio conceito de números é 4 
inexistente. 5 

Talvez pensar em como essas sociedades podem ser funcionais sem alguns dos conceitos que pra 6 
gente são tão básicos e fundamentais, como o tempo verbal e os números, pode dar um nó na nossa cabeça. 7 
Todo nosso raciocínio e estrutura de pensamento são moldados por nossa língua e fica até difícil imaginar 8 
como é possível que seja de outra forma. “É um belo exemplo de como as línguas recortam o mundo de forma 9 
diferente: em tupi, o movimento no tempo é o movimento das coisas. Lindo isso, não?”, acrescenta Sérgio 10 
Freire em sua postagem. 11 

A língua é a expressão da mente. Ela é a base que utilizamos para elaborar nosso pensamento e 12 
para nos expressarmos. Se deixamos de olhar para um indivíduo e encaramos um grupo social mais amplo, é 13 
fácil observar a relação entre o idioma e a cultura. Durante uma aula do mestrado, o professor de Divulgação 14 
Histórica, Arqueológica e Cultural no Jornalismo de Viagens perguntou à turma por que eles acreditavam que 15 
os catalães e os bascos, mesmo depois de tanto tempo incorporados à Espanha, ainda possuíam uma identidade 16 
tão forte enquanto grupo cultural. “Porque eles ainda carregam a língua”, respondeu. Isso explica, por 17 
exemplo, a perseguição que sofreram os dois idiomas durante a ditadura franquista. “Mate uma língua e você 18 
mata uma cultura”, afirmou. 19 

Em uma palestra do TED, o economista comportamental Keith Chen mostra como as sociedades 20 
que falam idiomas que possuem uma forma verbal específica para expressar o futuro possuem uma tendência a 21 
poupar menos que as sociedades nas quais o futuro é expresso pela mesma forma verbal que o presente. 22 
Segundo ele, ao mudar o verbo, separamos o presente do futuro, ao contrário das outras sociedades nas quais 23 
os dois tempos são vistos como parte de um mesmo plano. 24 

A língua não apenas influencia nosso comportamento, mas também define as categorias e 25 
distinções que são importantes para aquele grupo. Tentar entender um conceito que não está presente no nosso 26 
idioma pode ser um verdadeiro exercício mental. Não é a toa que palavras consideradas sem tradução são 27 
realmente difíceis de serem explicadas em outras línguas: o máximo ao que podemos chegar são significados 28 
parciais. Os significados completos ficam perdidos no ar. 29 

A forma como falamos pode até mesmo afetar nossas habilidades cognitivas. Qualquer criança 30 
pormpuraaw, uma pequena comunidade aborígene na Austrália, é capaz de apontar o norte sem muitos 31 
problemas, ainda que esteja em um ambiente desconhecido. Isso porque, em sua língua, não há palavras para 32 
indicar a localização relativa de objetos, como direita e esquerda. Tudo ali é indicado por meio da localização 33 
absoluta. A mesa está à leste da cadeira. O copo fica ao norte do prato. Há estudos que mostram ainda que as 34 
sociedades em que a língua não faz distinção de gênero ou aquelas em que essa distinção é menos marcante 35 
tendem a ser mais igualitárias que as que possuem uma forte distinção, como as línguas latinas. 36 

Mas, afinal, é a língua que influencia a cultura ou a cultura que influencia a língua? A pergunta 37 
parece ser do gênero “o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?”. Uma se ampara na outra e juntas 38 
constroem e alteram a dinâmica social. Seja qual foi a primeira a influenciar a outra, a verdade é que, para 39 
aprender um idioma, não basta apenas decorar as regras gramaticais e ter um bom vocabulário. É preciso 40 
também aprender a cultura. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Natália Becattini – FONTE: https://www.360meridianos.com/2016/07/relacao-entre-lingua-e-cultura.html 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 
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De acordo com texto, é função precípua da língua 
 

A) aproximar comunidades falantes de idiomas 
diversos. 

B) expressar, na fala, uma variedade de peculiaridades 
individuais de uma determinada classe social. 

C) estabelecer o intercâmbio cultural entre povos 
diferentes, seja em sua forma oral, seja através de 
seu código escrito. 

D) manter a  identidade cultural entre os seus falantes. 
 
 
 
 
Considerando-se o fragmento “Mas, afinal, é a língua que 
influencia a cultura ou a cultura que influencia a língua? A 
pergunta parece ser do gênero “o que nasceu primeiro, o 
ovo ou a galinha?”. Uma se ampara na outra e juntas 
constroem e alteram a dinâmica social. Seja qual foi a 
primeira a influenciar a outra, a verdade é que, para 
aprender um idioma, não basta apenas decorar as regras 
gramaticais e ter um bom vocabulário. É preciso também 
aprender a cultura.” (L.37/41), pode-se afirmar que a 
alternativa que sintetiza a sua ideia básica é a 
 

A) A língua falada por uma população deve ser 
prestigiada porque só ela transmite cultura. 

B) A ideia de cultura necessariamente está associada à 
língua. 

C) Tanto a língua falada quanto a escrita cumprem a sua 
função comunicativa quando veiculam cultura 
universal. 

D) A língua é um fator de identificação cultural, porém 
uma não prescinde da outra. 

 
 
 
  
Na oração “os dois tempos são vistos” (L.24), se 
convertida na voz ativa, obtém-se a forma verbal 
 

A) Vêem. 

B) Veem. 

C) Veem-se 

D) Vêem-se. 
 
 
 
 
O vocábulo “mesmo” (L.16) expressa 
 

A) conclusão 

B) explicação 

C) concessão 

D) modo 

 
 
  

Na oração “Se deixamos de olhar para um indivíduo” 

(L.13) 

 

A) estabelece-se uma condição. 

B) evidencia-se uma conformidade. 

C) determina-se uma causa. 

D) há uma concessão. 

 

 
 
 

A alternativa em que há uma explicação CORRETA para o 

termo transcrito é 

 

A) “Segundo ele” (L.2) expressa ordem. 

B) “o futuro é expresso pela mesma forma verbal” 

(L.22) o predicado é verbal. 

C) “ou” (L.35) indica exclusão. 

D) Os conectores “que” e “que”, em “Há estudos que 

mostram ainda que as sociedades” (L.34/35), são 

iguais do ponto de vista morfológico. 

 

 
 
 

O verbo é o elemento central da frase-declaração em 

 

A) “A língua é a expressão da mente” (L.12). 

B) “Ela é a base” (L.12). 

C) “essa distinção é menos marcante” (L.35). 

D) “A mesa está à leste da cadeira” (L.34). 

 

 
 
  

Sobre os elementos linguísticos presentes no texto, é 

CORRETO o que se afirma em 

 

A) “estudos”, em “Há estudos” (L.34), muda de função 

sintática se houver substituição do verbo  haver por 

existir. 

B) A oração “o futuro é expresso pela mesma forma 

verbal” (L.22) tem predicado nominal. 

C) A conjunção “mas” (L.25) expressa adversidade em 

relação à afirmação anterior. 

D) O vocábulo “se” (L.38) tem função apassivadora. 

QUESTÃO 01 

 

QUESTÃO 02 

 

QUESTÃO 03 

 

QUESTÃO 04 

 

QUESTÃO 05 

 

QUESTÃO 06 

 

QUESTÃO 07 

 

QUESTÃO 08 
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No texto 

 

A) Os vocábulos “o” e “o”, em “o que nasceu primeiro, o 

ovo ou a galinha?”. (L38), pertencem à mesma classe 

gramatical. 

B) O vocábulo “enquanto” (L.17) significa  tempo. 

C) O termo “próprio”, em “o próprio conceito de 

números é inexistente.”  (L.4/5), expressa, neste 

caso, reforço. 

D) O elemento de coesão “como”, em “fica até difícil 

imaginar como é possível” (L.8/9) expressa ideia de 

comparação.  

 

 
 
  

É  CORRETO o que se afirma em; 

 

A) Na palavra “expressão” (L.12),  o  /o/ é vogal, 

enquanto no vocábulo “segundo” (L.2), o encontro “-

nd” forma um encontro consonantal. 

B) Na palavra “Histórica” (L.15), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

C) Do ponto de vista da norma ortográfica vigente, a 

palavra “depois” (L.16) admite a seguinte partição 

silábica: /de-po-is/. 

D) Na palavra “Há” (L. 34), o encontro “-ha” constitui 

exemplo de dígrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

 

QUESTÃO 10 
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O grupo muçulmano Rohingya enfrenta perseguição e 
discriminação no próprio país, cujos integrantes, os quais 
contabilizam mais de um milhão de pessoas, não são nem 
mesmo considerados cidadãos pelo governo. Grupos 
budistas nacionalistas, como o MaBaTha e o movimento 
anti-Muslim 969, frequentemente boicotam comércios de 
muçulmanos, atacam suas comunidades e os expulsam do 
país.  

O texto acima se refere a um conflito ocorrido em qual dos 
países abaixo? 

A) Índia.  

B) Paquistão.  

C) Arábia Saudita.  

D) Mianmar. 
 

 
 
 

Desde a morte de Muammar al-Gaddafi, em 2011, a 
_____________ busca reconstruir as instituições do estado em 
meio ao crescimento de milícias rebeldes (incluindo 
integrantes do Estado Islâmico e jihadistas). Neste 
período, mais de 430 mil pessoas tiveram de deixar suas 
casas. A desestabilização política, somada às atividades 
terroristas do Estado Islâmico e outros grupos rebeldes, 
vêm causando a falha das negociações e tentativas de 
resolução por parte de força tarefas da ONU. Os ataques 
aéreos performados pelos EUA também estão atingindo 
civis, o que contribui para uma grande crise humanitária. 

A alternativa que completa corretamente a lacuna acima 
é: 

A) Síria. 

B) Líbia. 

C) Arábia Saudita. 

D) Islândia. 

 
 
  

 Existem incontáveis organizações internacionais, 
instituições formadas por dois ou mais Estados. Porém, 
no que concerne ao âmbito geopolítico, econômico e 
humanístico global, algumas delas se destacam pela sua 
importância.  
Marque a alternativa abaixo que corresponde a uma 
destas organizações que o Brasil NÃO faz parte. 

A) OIT.  

B) ONU.  

C) OCDE.  

D) FMI. 

 

 

 

 
 
  

Dentre os principais poluentes do solo temos inseticidas, 

solventes, plásticos, herbicidas, componentes eletrônicos, 

tintas e gasolinas... Cada uma destas fontes poluidoras 

acaba por contaminar o solo com algum tipo de produto 

químico que geralmente causa efeitos prejudiciais em 

seres vivos que venham a consumir produtos gerados 

neste solo. Qual dos produtos químicos abaixo NÃO 

representa um produto químico danoso ao solo? 

A) Benzina 

B) Chumbo 

C) Cádmio 

D) Húmus 

 

 

 
  

A poluição sonora é um dos maiores problemas 

ambientais que ocorre nos grandes centros urbanos, 

sendo menos frequente em regiões mais afastadas. Ela 

ocorre quando o som altera a condição normal de audição 

em um determinado ambiente. Embora não se acumule 

no meio ambiente como outros tipos de poluição, causa 

vários danos ao corpo, à qualidade de vida das pessoas e à 

fauna e, por isso, é considerada um problema de saúde 

pública mundial.  

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a partir de 

que intensidade, a poluição sonora apresenta risco de 

perda auditiva se o indivíduo for exposto a ela por 

períodos de até oito horas diárias? 

A) 10 dB  

B) 30 dB 

C) 40 dB  

D) 75 dB 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 

QUESTÃO 11 

 

QUESTÃO 12 

 

QUESTÃO 13 

 

QUESTÃO 14 

 

QUESTÃO 15 
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Entende-se por Educação Popular em Saúde, a partir do 
diálogo sobre a diversidade de saberes culturais, sociais e 
científicos e a valorização dos saberes populares, com vistas 
à ampliação da participação popular no SUS e ao 
fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores da saúde e 
os usuários do SUS, as práticas político-pedagógicas que 
decorrem das ações voltadas para a promoção, a proteção e a 
recuperação da saúde, estimulando, EXCETO: 
 

A) O autocuidado. 

B) A prevenção de doenças. 

C) A promoção da saúde individual e coletiva. 

D) A capacitação profissional. 
  
 
 
 

Analise as afirmativas. 
 

O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às 
Endemias realizarão atividades de forma integrada, 
desenvolvendo mobilizações sociais por meio da Educação 
Popular em Saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, 
especialmente nas seguintes situações: 
 

I. Na orientação da comunidade quanto à adoção de 
medidas simples de manejo ambiental para o controle de 
vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de 
outras ações de promoção de saúde, para a prevenção de 
doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão 
vetorial e agravos causados por animais peçonhentos. 

II. No planejamento, na programação e no desenvolvimento 
de atividades de vigilância em saúde, de forma articulada 
com as equipes de saúde da família. 

III. Na identificação e no encaminhamento, para a unidade de 
saúde de referência, de situações que, relacionadas a 
fatores ambientais não interfiram no curso de doenças ou 
tenham importância epidemiológica. 

IV. Na realização de campanhas ou de mutirões para o 
combate à transmissão de doenças infecciosas e a outros 
agravos.     

Está CORRETO o que se afirma em:  
 

A) I, II e III apenas 

B) I, II e IV apenas 

C) I, II, III e IV 

D) II, III e IV apenas 
 

 
 
 

É essencial e obrigatória a presença de Agentes Comunitários 
de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, 
respectivamente na: 
 

A) Estratégia Saúde da Família - estrutura de vigilância 
epidemiológica e ambiental. 

B) Estratégia Saúde da Família - estrutura de vigilância 
sanitária. 

C) Vigilância em Saúde – estrutura de vigilância 
epidemiológica. 

D) Vigilância em Saúde – Estratégia Saúde da Família 

 
 
         
 
 
 

A administração pública somente poderá rescindir 
unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de Saúde 
ou do Agente de Combate às Endemias, de acordo com o 
regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma 
das seguintes hipóteses: 
 
I. Prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 

da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 
II. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas; 
III. Necessidade de redução de quadro de pessoal, por 

excesso de despesa, nos termos da Lei no 9.801, de 14 de 
junho de 1999. 

IV. Insuficiência de desempenho, apurada em procedimento 
no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico 
dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta 
dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos 
exigidos para a continuidade da relação de emprego, 
obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as 
peculiaridades das atividades exercidas. 

 

 Está CORRETO o que se afirma em:  
 

A) I, II e III apenas 

B) I, II e IV apenas 

C) I, II, III e IV 

D) II, III e IV apenas 
 

 
 
 

De acordo com o disposto na Lei 11.350, atualizada, marque 
a alternativa INCORRETA. 
 

A) A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de 
Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida 
de processo seletivo público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de 
suas atribuições e requisitos específicos para o 
exercício das atividades, que atenda aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

B) É permitida a contratação temporária ou terceirizada 
de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de 
Combate às Endemias, mesmo em casos em que não há 
hipótese de combate a surtos epidêmicos. 

C) Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de 
Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais 
do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, 
na forma do disposto no § 4o do art. 198 da 
Constituição, submetem-se ao regime jurídico 
estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho -
 CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 

D) Os planos de carreira dos Agentes Comunitários de 
Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias deverão 
obedecer às definições de metas dos serviços e das 
equipes.  

 

  LEGISLAÇÃO DO SUS                                                        QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

 

QUESTÃO 17 

 

QUESTÃO 18 

 

QUESTÃO 19 

 

QUESTÃO 20 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art482
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art482
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9801.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9801.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art198%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art198%C2%A74
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A etapa inicial do trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde é o cadastramento das famílias de sua microárea – 
o seu território de atuação – com, no máximo, 750 
pessoas. Para realizar o cadastramento, é necessário o 
preenchimento de fichas específicas. Conhecer o número 
de pessoas da sua área por idade e sexo é importante, 
pois: 
 

A) É exigido pelo Ministério da Saúde. 

B) Há doenças que acometem mais crianças do que 
adultos ou mais mulheres que homens, o que 
influenciará no planejamento da equipe. 

C) Quando ultrapassar 750 pessoas a microárea será 
redividida. 

D) Não pode ultrapassar a quantidade de 750 pessoas. 
 

 
 
 

O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental 
e prioritária do trabalho do Agente Comunitário de Saúde. 
É necessário acompanhar todas as crianças da área de 
atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e 
agravos e de promoção à saúde. A orientação correta que 
deve ser dada a mãe sobre cuidados com o recém-nascido 
na visita domiciliar é: 
 

A) Deve-se usar perfume, óleos industrializados e talco 
na pele do bebê, para mantê-lo hidratado e cheiroso. 

B) A cada troca de fraldas, limpar lenço umedecido, 
mesmo que o bebê só tenha urinado. 

C) Não se devem usar as faixas ou esparadrapos, pois 
não deixam o umbigo secar, além de dificultar a 
respiração do bebê. Também não se deve colocar no 
local ervas, fumo, frutas, moedas ou qualquer outro 
objeto. 

D) Orientar a realização do teste do pezinho 
imediatamente entre o segundo e o quinto dia de 
vida do bebê. 

 

 
 
 

Sobre a Dengue, é correto afirmar, EXCETO: 
 
 

A) É transmitida pela picada do mosquito Aedes 
aegypti. 

B) Pode ser transmitida de pessoa a pessoa.  

C) Após picar uma pessoa infectada com um dos quatro 
sorotipos do vírus, a fêmea pode transmitir o vírus 
para outras pessoas. 

D) Há registro de transmissão vertical (gestante - bebê) 
e por transfusão sanguínea.  

 
 
 
 

 
 
 

Assinale a opção CORRETA quanto à afirmativa de que 

“existem alguns sinais e sintomas que fazem a pessoa 

suspeitar de uma DST”. Esse conhecimento sobre os sinais 

e sintomas é importante para que a pessoa: 

 

A) Tome o remédio certo, que é indicado direto na 
farmácia. 

B) Tome o remédio por um período de tempo, até a 
doença começar a melhorar. 

C) Procure rápido um serviço de saúde, pois só os 
profissionais de saúde sabem identificar a doença e 
indicar o tratamento certo. 

D) Faça o tratamento receitado por parentes, amigos e 
pessoas que já tiveram a mesma doença. 

 

 
 
 

Dentre os me todos contraceptivos abaixo, marque o 

me todo que ale m de evitar a gravidez, tambe m previne 

doenças sexualmente transmissí veis. 

 

A) Dispositivo Intrauterino – DIU 

B) Diafragma 

C) Preservativo masculino e feminino 

D) Anticoncepcional oral 
 

 
 

 

A Organizaça o Mundial da Sau de (OMS) e o Ministe rio da 

Sau de recomendam o aleitamento materno exclusivo por: 

 

A) 3 meses 

B) 4 meses 

C) 6 meses 

D) 1 ano 
 

 
 
 

Marque a alternativa em que TODAS as doenças sejam 
sexualmente transmissí veis: 
 

A) Candidí ase, HPV, Doença de Chagas 

B) Difteria, Te tano, Donovanose 

C) Herpes Genital, Sí filis, Gonorreia 

D) Sí filis, Hantavirose, Te tano 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 

QUESTÃO 21 

 

QUESTÃO 22 

 

QUESTÃO 23 

 

QUESTÃO 24 

 

QUESTÃO 25 

 

QUESTÃO 26 

 

QUESTÃO 27 
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E  CORRETO afirmar que a transmissa o vertical do ví rus 

HIV ocorre atrave s: 

 

A) da relaça o sexual sem camisinha/preservativo. 

B) da transfusa o de sangue contaminado pelo HIV. 

C) da passagem do ví rus da ma e para o bebe  durante a 

gestaça o, parto ou amamentaça o. 

D) do uso da mesma seringa ou agulha contaminada por 

mais de uma pessoa. 
 

 

 

 

A queda em idosos e  um importante problema de sau de 

pu blica, por isso va rios pontos devem ser observados ao 

visitar a casa de um idoso. Sa o medidas que reduzem o 

risco de queda, EXCETO: 

 

A) Usar barras de apoio no banheiro. 

B) Evitar tapetes antiderrapantes ou com ventosas 

aderentes. 

C) Na o deixar objetos, brinquedos, vasos de flores e 

roupas no cha o. 

D) Providenciar cadeiras, sofa s e vaso sanita rio, mais 

alto. 
 

 

 

 

A adoça o de cuidados com a sau de bucal deve ser 

estimulada e motivada pelos profissionais da equipe de 

sau de, desde os primeiros dias de vida. Sobre a sau de 

bucal na criança e  CORRETO afirmar: 

 

A) A limpeza da cavidade bucal deve ser iniciada antes 

mesmo da erupça o dos dentes. 

B) A limpeza da cavidade bucal somente deve ser 

iniciada apo s a erupça o dos dentes, a fim de evitar 

leso es gengivais; 

C) Deve-se orientar a famí lia nos cuidados da higiene 

bucal e ainda na mudança de alguns ha bitos 

alimentares, como a reduça o do consumo de frutas, 

legumes e verduras; 

D) O uso de grande quantidade de pasta de dente em 

crianças e  indicado, pois evita a fluorose e ca ries. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 “É a primeira etapa do trabalho junto à comunidade. 

Consiste em registrar na ficha do Sistema de Informação 

de Atenção Básica (SIAB) informações sobre cada 

membro da família assistida a respeito de variáveis que 

influenciam a qualidade da saúde, como situação de 

moradia, condições de saúde etc. Essas informações, uma 

vez consolidadas e analisadas, serão divulgadas e 

discutidas junto à comunidade e posteriormente 

encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde, que por 

sua vez enviará cópia para a Secretaria Estadual de Saúde. 

Uma vez reunidas e processadas no estado, darão origem 

a um relatório a ser encaminhado ao Ministério da 

Saúde.” 

 

O texto refere-se a etapa de: 

 

A) Ações coletivas 

B) Cadastramento/diagnóstico 

C) Mapeamento 

D) Realização de visitas domiciliares 
 

 
 

 

 “Com vistas a mobilizar a comunidade o ACS promove 

reuniões e encontros com grupos diferenciados – 

gestantes, mães, pais, adolescentes, idosos, grupos de 

situações de risco ou de portadores de doenças comuns – 

e incentiva a participação das famílias na discussão do 

diagnóstico comunitário de saúde, no planejamento de 

ações e na definição de prioridade.” 
 

O texto refere-se a etapa de: 
 

A) Ações coletivas 

B) Cadastramento/diagnóstico 

C) Mapeamento 

D) Realização de visitas domiciliares 
 

 
 
 

Uma vez realizado o mapeamento, o ACS identifica 

setores no território da comunidade que representam 

áreas de risco. Ou seja, locais que apresentam algum tipo 

de perigo para a saúde das pessoas que moram ali como 

inexistência ou precariedade do sistema de tratamento de 

esgoto sanitário, de abastecimento de água, entre outros. 

Esses locais são denominados: 
 

A) Comunidade 

B) Domicílios 

C) Macroáreas de risco 

D) Microáreas de risco 
 

QUESTÃO 28 

 

QUESTÃO 29 

 

QUESTÃO 30 

 

QUESTÃO 31 

 

QUESTÃO 32 

 

QUESTÃO 33 
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A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível 

que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa 

acometer outros órgãos e sistemas. O principal 

reservatório da tuberculose é o ser humano. Outros 

possíveis reservatórios são gado bovino, primatas, aves 

e outros mamíferos. A tuberculose é uma doença de 

transmissão: 
 

A) Aérea. 

B) Sexual. 

C) Picada de inseto. 

D) Ingestão de alimentos contaminados. 
 

 

 

As ações educativas fazem parte do dia a dia do ACS e têm 

como objetivo final contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da população. O desenvolvimento de 

ações educativas em saúde pode abranger muitos temas 

em atividades amplas e complexas, o que não significa 

que são ações difíceis de serem desenvolvidas. Ocorre por 

meio do exercício do diálogo e do saber escutar. Não é 

uma recomendação para o desenvolvimento de atividades 

educativas: 
 

A) Abordar outros temas segundo o interesse 

manifestado pelo grupo. 

B) Neutralizar delicada e firmemente as pessoas que, 

eventualmente, queiram monopolizar a reunião, 

pedindo a palavra o tempo todo e a utilizando de 

forma abusiva, além daqueles que só comparecem às 

reuniões para discutir seus problemas pessoais. 

C) Realizar dinâmicas que não possibilitem a 

apresentação dos participantes e integração do 

grupo, quebrando a formalidade inicial. 

D) Realizar dinâmicas que possibilitem a apresentação 

dos participantes e integração do grupo, quebrando 

a formalidade inicial. 
 

 

 

 
 

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem um papel 

importante no acolhimento dos usuários da Estratégia de 

Saúde da Família, pois: 

 

A) É um membro da equipe que faz parte da 

comunidade, o que ajuda a criar confiança e vínculo, 

facilitando o contato direto com a equipe. 

B) Pode realizar prescrições de práticas curandeiras 

sem que o usuário vá a Unidade de Saúde. 

C) Tem a capacidade de resolver todos os problemas de 

saúde da população. 

D) Tem poder determinante de dizer quem precisa usar 

os serviços do SUS. 
 

 

 

O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental 

e prioritária do trabalho do Agente Comunitário de Saúde 

(ACS). O ACS vai acompanhar todas as crianças de sua 

área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de 

doenças e agravos e de promoção à saúde. Entre as ações 

de prevenção das doenças e promoção à saúde, estão, 

EXCETO: 

 

A) A busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas. 

B) O incentivo ao aleitamento materno. 

C) O incentivo ao cumprimento do calendário vacinal. 

D) O incentivo ao uso de medicações caseiras para 

tratar doenças da infância. 
 

 
 
 

A adolescência é uma etapa da vida compreendida entre a 

infância e a fase adulta, marcada por um complexo 

processo de crescimento e desenvolvimento físico, moral 

e psicológico. Para trabalhar com adolescentes uma 

relação de vínculo e confiança é fundamental. Entender a 

fase pela qual estão passando, estar disponível para ouvi-

los, dentro da sua realidade, respeitar a diversidade de 

ideias, sem julgar. São direitos fundamentais atendimento 

ao adolescente, EXCETO: 

 

A) Consentimento informado. 

B) Omissão de comunicação de crime. 

C) Preservação do sigilo. 

D) Privacidade. 

 
 

QUESTÃO 34 

 

QUESTÃO 35 

 

QUESTÃO 36 

 

QUESTÃO 37 

 

QUESTÃO 38 
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Atualmente as pessoas têm adoecido e morrido mais por 

causa de doenças crônicas, que são aquelas que demoram 

meses ou até anos para se manifestar, às vezes já com 

complicações para a pessoa. A hipertensão arterial é uma 

doença crônica que, se não controlada, pode ser causa de 

várias doenças, principalmente o acidente vascular 

cerebral (derrame) e o infarto. Pode também afetar os 

rins, a visão, o cérebro, os membros inferiores, ter 

complicações graves e até levar à morte. O ACS pode atuar 

junto às pessoas que não têm o diagnóstico de 

hipertensão, mas possuem os fatores de risco e em 

relação às pessoas, com diagnóstico de hipertensão. Junto 

às pessoas que não têm o diagnóstico de hipertensão, mas 

possuem os fatores de risco, o ACS deve: 

 

A) Estimular a participação em grupos de hipertensos. 

B) Estimular a realização de atividades físicas regulares 

a serem iniciadas de forma gradativa e a adoção de 

hábitos alimentares saudável reduzindo o consumo 

de sal. 

C) Identificar os hipertensos de sua área de atuação e 

preencher a ficha B-HA do SIAB (Sistema de 

Informação de Atenção Básica). 

D) Orientar sobre a importância da adesão ao 

tratamento medicamentoso e seguir as orientações 

da equipe de saúde. 
 

 
 
 
A violência contra a criança e o adolescente é um 

fenômeno cada vez mais frequente. É uma realidade 

dolorosa, sendo responsável por muitas doenças e mortes 

nessa faixa etária. Nessa idade as crianças e adolescentes 

são incapazes ou têm dificuldade em se defender, 

principalmente quando o agressor é alguém que deveria 

zelar pela sua saúde. Os sinais de alerta em relação ao 

agressor são, EXCETO: 

 

A) Acompanha fielmente as atividades escolares. 

B) Defende comportamento severo ou não coloca 

limites. 

C) Extremamente protetor ou extremamente distante. 

D) Pouca atenção em relação à vítima. 

 

 
 

QUESTÃO 39 

 

QUESTÃO 40 

 


