CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ - SP

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( ACS)
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Legislação do SUS
Conhecimentos Específicos

Nº QUESTOES
20
10
20

Total de questões

50

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a presença do fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no
espaço indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa,
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo
totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente preenchido e assinado.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
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LÍNGUA PORTUGUESA
O Texto abaixo refere-se a questão 1 e 6:

e) “Nem a doença lhe dá cuidados, pois a pobreza não
teme a morte…”

Vendedora de Bilhetes de Loteria

4)Assinale a alternativa CORRETA, que demonstra
advérbios de tempo e modo.
a)Aquela e tanta
b)Noite e assim
c)Depois e assim
d)Depois e não
e)Nenhuma das alternativas

Aquela mulher, de olhos tristonhos,
Que vende sortes de loteria,
Fala em riqueza, promete sonhos,
Com o “prêmio grande” que tem na mão…
E assim, (contraste feito ironia!)
Numa indigência, que mal encobre,
Fala em riqueza quem é tão pobre!
Promete ouro quem não tem pão!

5)Assinale a alternativa onde a regência, esteja
INCORRETA.
a) Passa um banqueiro, que não a olha;
b) Passa um poeta que entristece ela.
c) Passa um soldado, que não a escuta;
d) Que até se lava com a chuva forte.
e) Depois de haver, por um dia inteiro,

De rua em rua, na amarga luta,
Com o olhar sumido, que o pranto molha,
E a voz tão baixa, como uma prece…
Passa um banqueiro, que não a olha;
Passa um soldado, que não a escuta;
Passa um poeta que ela entristece.

6)Assinale qual das alternativas abaixo, melhor
representa o trecho: “ Numa indigência, que mal
encobre, fala em riqueza quem é tão pobre! ”
a) Uma mulher muito pobre, vendendo bilhetes premiados
para as pessoas que passam pela rua.
b Numa riqueza extrema ,que prometia sonhos e grande
prêmio.
c) Uma mulher rica, vendedora de sonhos e ilusões.
d) Uma mulher pobre, moradora de rua que sobrevive da
venda de bilhetes.
e) Uma mulher extremamente pobre, vendendo bilhetes de
loteria, que promete riqueza aos que compram, tal riqueza
que nem ela tem.

Se a chuva cai, não lhe importa a roupa,
Que até se lava com a chuva forte.
Só os bilhetes é que ela poupa!
Nem a doença lhe dá cuidados,
Pois a pobreza não teme a morte…
Se a chuva cai, não lhe importa a roupa,
Que até se lava com a chuva forte.
Só os bilhetes é que ela poupa!
Nem a doença lhe dá cuidados,
Pois a pobreza não teme a morte…
A noite chega. E ela, vencida
Do ingrato ofício na luta em vão,
Retorna a casa, desiludida,
Depois de haver, por um dia inteiro,
Vendido aos outros tanta ilusão!
(Raul Pompéia. Cantos sem glória. Rio de Janeiro, Irmãos
Pongetti, 1953)

7)Todas as palavras estão escritas corretamente,
EXCETO:
a) Progresso-permissão-revezar-exceção.
b) Exame- conexão-água -catequese
c) Feiura, juiz, voo, perdoo
d) Auto-retrato ,arqui-romântico,por-do- sol
e) Ultrassonografia, caução, canção, antirrugas

1)Assinale a alternativa CORRETA, para quantas letras
e quantos fonemas tem as palavras: chuva e bilhete.
a)4 letras e 4 fonemas, 6 letras e 6 fonemas.
b)5 letras e 4 fonemas,7 letras e 6 fonemas.
c)5 letras e 5 fonemas,7 letras e 6 fonemas
d)4 letras e 5 fonemas.7 letras e 7 fonemas
e)5 letras e 5 fonemas, 7 letras e 7 fonemas.

8)Assinale a alternativa CORRETA, na divisão silábica.
a)Psi-co-lo-gia, ap-to ,rit-mo
b)Bis-avo,chu-va,re-me-di-o
c)Caa-tin-ga, abso-lu-to, ne-c-ta-ri-na
d)Ae-ro-na-ve,ne-ce-ssi-da-de, ru-a
e)In-for-mais,con-seguir,a-gua.
9)Assinale a alternativa CORRETA, que seja uma
preposição.
a) Porque
b) Portanto
c) Como
d) Por
e) Não

2)Assinale a alternativa CORRETA sobre qual classes
de palavras pertence as palavras: tristonhos, roupa e
haver.
a) Numeral, verbo e substantivo
b) Substantivo, verbo e adjetivo
c) Adjetivo, substantivo e verbo
d) Verbo, adjetivo e conjunção
e) Adjetivo, preposição e verbo

10)Sobre as conjunções:
aditivas, adversativas,
alternativas, conclusiva e explicativas. Observe as
frases abaixo.
I-Estudou muito, mas não conseguiu boas notas.
(adversativa)
II-Estudava ou saia com os amigos. (explicativa)
III-Você foi entrevistado, portanto, não foi selecionado
para a vaga. (conclusiva)
IV- Ela trabalha e ganha seu próprio dinheiro(aditiva).
V-Estuda ou trabalha. (alternativa).
Assinale a alternativa CORRETA:

3)Assinale a alternativa INCORRETA, referente ao
texto:
a) “Aquela mulher, de olhos tristonhos, que vende sortes
de loteria... ”
b) “Retorna a casa, iludida, depois de haver, por um dia
inteiro, vendido aos outros tanta ilusão. ”
c) “Só os bilhetes é que ela poupa! ”
d) “ Fala em riqueza, promete sonhos, com o “prêmio
grande” que tem na mão...”
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a) I, II e III, estão corretas.
b) I,III estão corretas.
c) I,III,IV,V ,estão corretas.
d) I,II e V estão corretas.
e) Todas estão corretas.
11)A respeito das interjeições
colunas correspondentes.
(1)Surpresa
(2) Desejo
(3) Chamamento
(4) Alivio
(5) Dor física
(6) Advertência
Assinale a alternativa CORRETA.
a)1,2,3,5,6,4
b)2,1,4,5,3,6
c)3,1,5,4,2,6
d)3,2,1,5,4,6
e)3,1,2,5,6,4

16)Na oração: “ As meninas estão na sala”, qual é o
núcleo do sujeito?
a) as meninas
b) meninas
c) estão
d) na sala
e) nenhuma das alternativas acima.

abaixo, marque as
( )psiu, psiu!
( )Nossa, Puxa!
( ) Tomara
( ) Ai!
( )Cuidado!
( ) Ufa

17)Na oração: “João viajará à noite”, qual é o
predicado?
a) João viajará.
b) Viajará.
c) Viajará à noite.
d) À noite.
e) Todas estão corretas.
18)Assinale a alternativa INCORRETA a respeito dos
pronomes abaixo.
a) O carro não é meu.
b) Pagarei minha conta.
c) Ela penteava seus cabelos.
d) Ele falou convoscos mesmos.
e) A professora indicou um livro para eu ler.

12)Todas estão corretas, quanto ao uso da crase,
EXCETO:
a) Vou à Bahia.
b) Helena chegou às sete horas.
c) Eis o moço à qual me referi.
d) Servia-se à francesa.
e) Regressei à casa de João.

19)Assinale a alternativa INCORRETA, no uso dos
numerais.
a) Comprei dois sapatos.
b) Ela comprou o quatringentesimo quinto bilhete para o
show.
c) Larissa era a decima classificada na corrida.
d) Ele chegou no milésimo lugar.
e) Quatorze é variante de catorze.

13)Preencha as colunas, quanto ao uso dos artigos:
definido e indefinido.
(1) Artigo indefinido
(2)Artigo definido
( )O Rui discutiu com aquele garoto.
( ) Umas meninas perguntaram de você.
( ) A casa está suja.
( )Os construtores estão trabalhando naquela obra.
( )Uns carros passaram por esta estrada.
Assinale a alternativa CORRETA.
a)2,1,2,2,1 estão corretas.
b)1,2,1,2,1 estão corretas.
c) 2,1,1,2,2 estão corretas.
d)2,1,2,1,2 estão corretas
e)Todas estão incorretas.

20)Assinale a oração em que há um erro na flexão
verbal.
a) O homem previu aquele acontecimento no passeio.
b) O tempo todo fiquei em silencio.
c) Da minha janela, presencio tudo o que passa na rua.
d) O inimigo foi morto.
e) O próprio jovem precaviu-se contra aquele incidente.

LEGISLAÇÃO DO SUS
21)De acordo com a Constituição Federal , complete a
lacuna do artigo Art. 197. São de relevância pública--------------------------------, cabendo ao Poder Público dispor,
nos termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente ou através de terceiros e, também,
por pessoa física ou jurídica de direito privado.
a)a promoção, proteção e recuperação da saúde
b) as ações e serviços de saúde
c)o controle das despesas com saúde
d) as normas de fiscalização da saúde
e) a assistência à saúde

14)Preencha as colunas de acordo com a
concordância nominal e concordância verbal.
( 1) Concordância nominal
(2) Concordância verbal
( )Sentaram-se em bancos e cadeiras novas.
( )Foram eles quem disseram
( )Eram homens e mulheres honestos.
( )Era um desfile da marinha e do exército brasileiro.
( )Um por cento das pessoas chegaram.
( )Era uma das pessoas que sabia.
Assinale a alternativa CORRETA.
a)2,1,2,1,1,2
b)1,2,1,1,2,2
c)2,1,1,2,2,1
d)1,2,2,1,2,1
e)2,1,1,2,1,2

22)Conforme a Constituição Federal Art. 198. As ações
e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: Complemente o(parágrafo) § 4º
Os gestores locais do sistema único de saúde ..........
a)poderão admitir agentes comunitários de saúde e
agentes de combate às endemias por meio de processo
seletivo público, de acordo com a natureza e

15)Assinale a frase INCORRETA quanto a pontuação.
a) Henrique, chegou, viu e venceu.
b) Estudamos Inglês, espanhol e francês.
c) “ A mosca morreu. ”
d) Se não houver emprenho de todos, não se encontrara
uma solução.
e) A cigarra morre de frio e de fome no inverno.
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complexidade de suas atribuições e requisitos específicos
para sua atuação.
b) disporão sobre o regime jurídico, o piso salarial
profissional nacional, as diretrizes para os Planos de
Carreira e a regulamentação das atividades de agente
comunitário de saúde e agente de combate às endemias.
c) disporão sobre as condições e os requisitos que
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias
humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento,
bem como a coleta, processamento e transfusão de
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.
d)poderão exercer funções equivalentes às de agente
comunitário de saúde ou de agente de combate às
endemias e poderão perder o cargo em caso de
descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei,
para o seu exercício.
e)Nenhuma das alternativas.

fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência,
idade adulta e terceira idade.
d) desenvolver ações que busquem a integração entre a
equipe de saúde e a população adscrita à UBS,
considerando as características e as finalidades do
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos
sociais ou coletividade.
e) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS.
26)Conforme a Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011:
É prevista a implantação da estratégia de Agentes
Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de
Saúde como uma possibilidade para a reorganização
inicial da Atenção Básica com vistas à implantação
gradual da estratégia de saúde da família ou como
uma forma de agregar os agentes comunitários a
outras maneiras de organização da atenção básica.
São itens necessários à implantação desta estratégia:
Analise as afirmativas abaixo assinale V(verdadeiro)
ou F(falso):
( ) cadastramento de cada profissional de saúde em
apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao
profissional médico que poderá atuar em no máximo 02
(duas) ESF e com carga horária total de 40 (quarenta)
horas semanais.
( )a existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita
no sistema de Cadastro Nacional vigente que passa a ser
a UBS de referência para a equipe de agentes
comunitários de saúde.
( ) a existência de um enfermeiro para até no máximo 12
ACS e no mínimo 04, constituindo assim uma equipe de
Agentes Comunitários de Saúde.
( )o cumprimento da carga horária integral de 40 horas
semanais por toda a equipe de agentes comunitários,
composta por ACS e enfermeiro supervisor.
( ) o número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100%
da população cadastrada, com um máximo de 750
pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da
Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado
de pessoas por equipe.
Assinale a alternativa que corresponde a sequencia
CORRETA:
a) F, V, V, V, F.
b) V, F, V, F, V.
c)F, V, F, V, F.
d)V, V, F, F, V.
e)V, F, V, V, F.

23)Referente a Lei 8.080, de 19/9/91990:Analise as
o
afirmativas abaixo sobre o Art. 3 Os níveis de saúde
expressam a organização social e econômica do País,
tendo a saúde como determinantes e condicionantes,
entre outros.........
I) a alimentação, a moradia,
II) o saneamento básico, o meio ambiente,
III) políticas econômicas e sociais,
IV) o trabalho, a renda, a educação, a atividade física,
V) o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais.
VI) saúde do trabalhador; e o ambiente de trabalho
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta as
o
afirmativas que completam o Art. 3 :
a)I, II, III, V, VI.
b)II, III, IV.
c)I, II, IV, V.
d)I, III, V.
e)II, III, VI.
24)Com base na Lei 8.080, de 19/9/91990 Art. 4º O
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o:
a)Ministério da Saúde.
b) Sistema Único de Saúde(SUS).
c) Conselho Nacional de Saúde.
d) Conselho Nacional de Secretarias de Saúde.
e)Subsistema Nacional de Saúde.

27)Baseado no Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011:
Serviços Especiais de Acesso Aberto significa:
a) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de
garantir a integralidade da assistência à saúde.
b) serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no
SUS.
c) serviços de saúde específicos para o atendimento da
pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral,
necessita de atendimento especial.
d) instâncias de pactuação consensual entre os entes
federativos para definição das regras da gestão
compartilhada do SUS.
e)Nenhuma das alternativas.

25)De acordo com a Portaria 2488 de 21 de outubro de
2011, assinale a alternativa CORRETA que apresenta
uma atribuição especifica do Agente Comunitário de
Saúde:
a) encaminhar, quando necessário, usuários a outros
pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo
sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano
terapêutico do usuário.
b) participar das atividades de atenção realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações etc).
c) realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias
cadastradas nas equipes e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações etc), em todas as

28)De acordo com a Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro
de 2008 em anexo I sobre Ações de Atividade
Física/Práticas Corporais é CORRETO afirmar:
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a)Ações que visem à melhoria da qualidade de vida dos
indivíduos, ampliando o acesso ao sistema de saúde,
proporcionando incremento de diferentes abordagens,
tornando disponíveis outras opções preventivas e
terapêuticas aos usuários do SUS.
b) Ações que propiciem a redução de incapacidades e
deficiências com vistas à melhoria da qualidade de vida
dos indivíduos, favorecendo sua reinserção social,
combatendo a discriminação e ampliando o acesso ao
sistema de saúde.
c) Ações que propiciem a melhoria da qualidade de vida
da população, a redução dos agravos e dos danos
decorrentes das doenças não transmissíveis, que
favoreçam a redução do consumo de medicamentos, que
favoreçam a formação de redes de suporte social e que
possibilitem a participação ativa dos usuários na
elaboração de diferentes projetos terapêuticos.
d) Ações de promoção de práticas alimentares saudáveis
em todas as fases do ciclo da vida e respostas às
principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios
alimentares, deficiências nutricionais e desnutrição, bem
como aos planos terapêuticos, especialmente nas
doenças e agravos não-transmissíveis.
e)Nenhuma das alternativas.

b) Caracteriza a ocorrência, numa coletividade ou região,
de casos da mesma doença em número que ultrapassa
nitidamente a incidência normalmente esperada, e
derivados de uma fonte comum ou que se propagou.
c)Caracteriza a ocorrência de um agravo dentro de um
número esperado de casos para aquela região, naquele
período de tempo.
d)Caracteriza a ocorrência de meios empregados para
impedir a proliferação microbiana.
e) Caracteriza a ocorrência da transmissão de doença de
um indivíduo a outro devido a contato imediato ou
mediato.
33) Atualmente no Brasil pode-se dizer que
a
Leishmaniose Tegumentar Americana( LTA) apresenta
três
padrões
epidemiológicos
característicos:
Relacione as colunas:
(I) Silvestre :
(II) Ocupacional e Lazer:
(III)Rural e periurbano em áreas de colonização:
( ) Este padrão de transmissão está associado à
exploração desordenada da floresta e derrubada de matas
para construção de estradas, usinas hidrelétricas,
instalação de povoados, extração de madeira,
desenvolvimento de atividades agropecuárias, de
treinamentos militares e ecoturismo.
( ) Este padrão está relacionado ao processo migratório,
ocupação de encostas e aglomerados em centros urbanos
associados a matas secundárias ou residuais.
( ) Neste padrão, a transmissão ocorre em área de
vegetação primária e é, fundamentalmente uma zoonose
de animais silvestres, que pode acometer o ser humano
quando este entra em contato com o ambiente silvestre,
onde esteja ocorrendo enzootia.
Assinale alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a)I, III, II.
b)II, III, I.
c)III, II, I.
d)II, I, III.
e)I,II, III.

29)Com base na Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de
2006: Complete a lacuna abaixo:
O ------------------------está constituído por um conjunto
de compromissos sanitários, expressos em objetivos
de processos e resultados e derivados da análise da
situação de saúde do País e das prioridades definidas
pelos governos federal, estaduais e municipais.
a)Pacto pela Saúde
b)Pacto pela Vida
c)Pacto em Defesa do SUS
d)Pacto de Gestão do SUS
e)Pacto pela Atenção Básica
30) Conforme estabelece a lei 8142, de 28 de dezembro
de 1990, as conferências de saúde acontecem de:
a) seis em seis anos
b) dois em dois anos
c) cinco em cinco anos
d) quatro em quatro anos
e)Nenhuma das alternativas.

34)O acompanhamento de crianças é uma etapa
fundamental e prioritária durante a visita domiciliar às
famílias no trabalho do/ da Agente Comunitário de
Saúde:Assinale a alternativa CORRETA que condiz
com algumas orientações referentes a crianças recémnascidas (0 a 28 dias):
a) Higiene do corpo, higiene da boca, presença de
assaduras, frequência das trocas de fraldas; Realização
das vacinas – BCG, hepatite B; Agendamento da consulta
de acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS).
b) Riscos no trânsito; Atividade física e saúde; Hábitos
saudáveis; Observar sinais indicativos de violência;
Reforçar as orientações feitas pela UBS; Verificar se a
família está inscrita no Programa Bolsa-Família.
c) Esquema vacinal; Sexualidade: doenças sexualmente
transmissíveis (DST), HIV/Aids, anticoncepção, gravidez;
Uso de álcool e outras drogas; Importância da educação;
Violência e acidentes;
d) Observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da
pessoa que cuida da criança, avaliando, entre outros,
cuidados realizados com a criança, o banho, a
alimentação (inclusive mamadas), as trocas de fraldas;
Solicitar a Certidão de Nascimento;

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31)O saneamento básico constitui um dos mais
importantes meios de prevenção de doenças, dentre
todas as atividades de saúde pública, sendo uma das
principais
atividades
do
saneamento
o
abastecimento de água. Assinale a alternativa
CORRETA sobre doenças causadas por contato da
água com pele e mucosas :
a) Febres tifóide e paratifoide.
b)Hepatite infecciosa; Enteroinfecções em geral.
c) Esquistossomose; Infecções nos olhos, ouvidos, nariz e
garganta.
d) Disenterias bacilar e amebiana
e)Cólera; Poliomielite.
32)Assinale a alternativa CORRETA que define
epidemia:
a) Caracteriza a ocorrência habitual de uma doença ou de
um agente infeccioso em determinada área geográfica;
pode significar, também, a prevalência usual de
determinada doença nessa área.
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c) Ficha A – cadastramento das famílias ; Ficha B –
acompanhamento de gestantes; Ficha C – Cartão da
Criança; e Ficha D –acompanhamento de idosos.
d) Ficha A – registro das atividades diárias do ACS; Ficha
B – . cadastramento das famílias; Ficha C –
acompanhamento de gestantes; e Ficha D – Cartão da
Criança.
e) Ficha A – cadastramento das famílias ; Ficha B –
registro das atividades diárias do ACS; Ficha C –
acompanhamento de gestantes; e Ficha D – Cartão da
Criança.

e) Verificar o grau de escolaridade da mãe; Solicitar a
caderneta da criança e verificar: esquema de vacinação,
crescimento e desenvolvimento; Observar sinais de risco;
35) Educação em Saúde é um processo sistemático,
contínuo e permanente que objetiva a formação e o
desenvolvimento da consciência crítica do cidadão,
estimulando a busca de soluções coletivas para os
problemas vivenciados e a sua participação real no
exercício do controle social. A finalidade da ação de
Educação em Saúde é a:
a)Participação .
b)Transformação.
c)Prática social.
d)Identificação
e)Qualificação

39) A pesquisa entomológica consiste basicamente
na pesquisa regular para detecção de focos de Aedes
aegypti, desenvolvida através de algumas atividades:
Sendo uma delas a pesquisa vetorial especial assinale
a alternativa CORRETA que descreve a pesquisa
vetorial especial:
a) É a pesquisa larvária, para conhecer o grau de
infestação, dispersão e densidade por Aedes aegypti e/ou
Aedes albopictus nas localidades.
b) É a procura eventual de Aedes aegypti em função de
denúncia da sua presença em áreas não infestadas e, no
caso de suspeita de dengue ou febre amarela, em área
até então sem transmissão.
c) É feito continuamente, junto com o tratamento focal , a
coleta de larvas para determinar os índices de infestação
e deve ser realizada em todos os imóveis com focos de
mosquitos.
d) É aplicação de um produto larvicida em todos os
potenciais criadouros / depósitos com água que não forem
passíveis de controle mecânico (destruição, vedação ou
destinação adequada).
e) A finalidade básica é a detecção precoce de infestações
importadas.

36) O mapa deve ser uma ferramenta indispensável
para o trabalho do agente comunitário de saúde.
Analise as afirmativas abaixo que se refere ao
trabalho com mapas:
I- Conhecer os caminhos mais fáceis para chegar a todos
os locais.
II-Conhecer a realidade da comunidade e planejar como
resolver os problemas de saúde com mais eficácia.
III-Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre
que necessário.
IV-Identificar com símbolos situação de risco.
V- Divulgar e explicar o funcionamento do serviço de
saúde.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Somente I, II, IV, V.
b)Somente II, III,V.
c)Somente I, II, IV.
d)Somente I, III, V.
e)Somente I, III, IV, V.

40)A Pesquisa em Armadilhas (PAr) é também uma
das atividades da pesquisa entomológica sendo as
armadilhas de oviposição
depósitos com água
estrategicamente colocados em localidades negativas
para Aedes aegypti, com o objetivo de atrair as
fêmeas do vetor para a postura dos ovos. As
armadilhas
são
divididas
em
ovitrampas
e
larvitrampas. Sobre larvitrampas é CORRETO afirmar:
a) São depósitos de plástico preto com capacidade de 500
ml, com água e uma palheta de eucatex, onde serão
depositados os ovos do mosquito. A inspeção é semanal,
quando então as palhetas serão encaminhadas para
exames em laboratório e substituídas por outras.
b) Constituem método sensível e econômico na detecção
da presença de Aedes aegypti, principalmente quando a
infestação é baixa e quando os levantamentos , de índices
larvários são pouco produtivos. São especialmente úteis
na detecção precoce de novas infestações em áreas onde
o mosquito foi eliminado.
c) São depósitos geralmente feitos de barro ou de pneus
usados, dispostos em locais considerados porta de
entrada do vetor adulto, tais como portos fluviais ou
marítimos, aeroportos, terminais rodoviários, ferroviários e
terminais de carga, etc. Não devem ser instaladas em
locais onde existam outras opções para a desova do
Aedes aegypti.
d) É a aplicação de produtos químicos ou biológicos,
através do tratamento focal, tratamento perifocal e da
aspersão aeroespacial de inseticidas em Ultra Baixo
Volume (UBV).

37) A visita domiciliar é a atividade mais importante do
processo de trabalho do agente comunitário de saúde.
Por meio da visita domiciliar, é possível: EXCETO
a) Conhecer as condições de moradia e de seu entorno,
de trabalho, os hábitos, as crenças e os costumes.
b) Ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos prejudiciais
à saúde.
c) Desenvolver ações que busquem a integração entre a
equipe de saúde e a população do território de
abrangência da unidade de saúde.
d) Ensinar medidas de prevenção de doenças e promoção
à saúde, como os cuidados de higiene com o corpo, no
preparo dos alimentos, com a água de beber e com a
casa, incluindo o seu entorno.
e)Nenhuma das alternativas.
38)O agente comunitário de saúde anota em fichas
próprias, informações sobre a comunidade para
compor o Sistema de Informação da Atenção Básica.
Assinale a alternativa CORRETA sobre a utilização
das fichas:
a) Ficha A – registro das atividades diárias do ACS; Ficha
B – acompanhamento de gestantes; Ficha C – Cartão da
Criança; e Ficha D – cadastramento das famílias .
b) Ficha A – cadastramento das famílias ; Ficha B –
acompanhamento de gestantes; Ficha C – Cartão da
Criança; e Ficha D – registro das atividades diárias do
ACS.
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e) Consiste na aplicação de uma camada de inseticida de
ação residual nas paredes externas dos depósitos, por
meio de aspersor manual ou motorizado.

propiciem o acesso desses animais a alimento, água e
abrigo.
d)Visa proteção de áreas humanas de moradia, de
trabalho e de lazer da contaminação pela urina dos
animais.
e)Visa o uso de vacinas preparadas com os soro vares
prevalentes na região;

41) Leptospirose é uma doença infecciosa febril de
início abrupto, cujo espectro pode variar desde um
processo inaparente até formas graves. Analise as
afirmativas abaixo sobre leptospirose:
I- Modo de transmissão: A infecção humana resulta da
exposição direta ou indireta à urina de animais infectados.
II- Período de incubação: Varia de 1 a 60 dias (média
entre 5 e 30 dias).
III- Agente etiológico Bactéria helicoidal (espiroqueta)
aeróbica obrigatória do gênero Leptospira.
São verdadeiras:
a)Apenas I, III.
b)I, II, III.
c)Apenas II, III.
d)Apenas II.
e)Apenas I, II.

45)Analise as afirmativas abaixo
sobre alguns
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):
I- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
II- Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie.
III- Participação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral.
IV- Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua
saúde.
Assinale a alternativa CORRETA:
a)São verdadeiras I,II, IV.
b)São verdadeiras I, II, III, IV.
c)São verdadeiras I, III.
d)São verdadeiras II, III, IV.
e)São verdadeiras I, III, IV.

42)A febre amarela é uma doença infecciosa febril
aguda, transmitida por vetores artrópodes, que possui
dois ciclos epidemiológicos distintos (silvestre e
urbano). O modo de transmissão é por meio de:
a) Picada dos mosquitos transmissores infectados e com
transmissão de pessoa a pessoa.
b) Picada dos mosquitos transmissores infectados e não
há transmissão de pessoa a pessoa.
c) Picada dos mosquitos transmissores não infectados
com transmissão de pessoa a pessoa.
d) Picada dos mosquitos não transmissores infectados e
não há transmissão de pessoa a pessoa.
e) Picada dos mosquitos transmissores não infectados e
não há transmissão de pessoa com o animal.

46) A leishmaniose visceral é uma doença causada
pela Leishmania chagasi, transmitida por um vetor
alado, a Lutzomyia longipalpis, conhecido como
“birigui” ou “mosquito-palha”. Sobre a leishmaniose
visceral é INCORRETO afirmar:
a) A leishmaniose visceral (LV) pode ocorrer de forma
endêmica, epidêmica ou esporádica, dependendo
basicamente das características do vetor, do reservatório
animal, da população exposta e da espécie de leishmania.
b) O período de incubação da leishmaniose visceral varia
de quatro a oito meses, podendo ser tão longo quanto 12
meses .
c) A doença pode se apresentar clinicamente sob várias
maneiras,
que
vão
desde
as
formas
assintomáticas/oligossintomáticas até as formas graves.
d) Nas formas oligossintomáticas, o quadro clínico não
apresenta características especiais e pode ser confundido
com gastroenterite, parasitoses e outras.
e) A doença acomete a pele e a mucosa e, na grande
maioria dos casos, a leishmaniose é cutânea.

43) A doença de Chagas (DC) é uma das
consequências da infecção humana produzida pelo
protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Assinale a
alternativa CORRETA sobre a forma de transmissão
vetorial:
a) Ocorre por meio das fezes dos triatomíneos, também
conhecidos como “barbeiros” ou “chupões”.
b) Ocorre pela passagem por transfusão de sangue e/ou
hemocomponentes ou transplante de órgãos de doadores
infectados a receptores sadios.
c) Ocorre pela passagem de parasitas de mulheres
infectadas pelo T.cruzi para seus bebês durante a
gestação ou o parto.
d) Ocorre pela ingestão de alimentos contaminados com
parasitas provenientes de triatomíneos infectados.
e) Ocorre pelo contato da pele ferida ou de mucosas com
material contaminado.

47)De acordo com a lei 8.080/90 , complemente o Art.
2º A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de
garantir a saúde consiste na-----------a) formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
b) organização social e econômica do País, tendo a saúde
como determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade
física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais.
c) assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.

44)Sobre o controle de roedores há a anti-ratização e
desratização . Assinale a alternativa CORRETA
referente a anti-ratização:
a) Visa à eliminação direta dos roedores por meio de
métodos mecânicos (ratoeiras) e químicos (raticidas).
Essas atividades devem ser planejadas e executadas por
agentes de endemias devidamente capacitados.
b)Visa que os métodos biológicos (predadores) não são
aplicáveis na prática.
c) Visa modificar as características ambientais que
favorecem a penetração, a instalação e a livre proliferação
de roedores, por meio da eliminação dos fatores que

8

reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam
radicalmente a equidade e incorporem a participação e
o controle sociais na gestão das políticas públicas.
a)prevenção
b)promoção
c)proteção
d)recuperação
e)intervenção

d) pesquisa e produção de insumos, medicamentos,
inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos
para saúde.
e) identificação e divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde e a a formulação de política de
saúde destinada a promover, nos campos econômico e
social.
48)Conforme a Constituição Federal de 1988 (seção II
– Da Saúde), Art. 198. As ações e serviços públicos de
saúde
integram
uma
rede
regionalizada
e
hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
Analise as afirmativas abaixo referente as diretrizes e
assinale V(verdadeiro) e F(falso)
( ) relevância pública as ações e serviços de saúde;
( ) descentralização, com direção única em cada esfera
de governo;
( ) atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
( ) formulação da política e da execução das ações de
saneamento básico;
( ) participação da comunidade;
Assinale a alternativa que condiz com a sequência
CORRETA:
a)V, F, V, F,V.
b)F, V, V, F, V.
c)V, V, F, V, F.
d)F, V, F, V, V.
e)V, F, F, V, V.
49) De acordo com as Diretrizes Nacionais para a
Prevenção e o Controle de Epidemias de Dengue,
Assinale a alternativa CORRETA sobre
o manejo
clínico da Atenção Secundária em relação a dengue:
a) Manejo clínico de pacientes classificados no Grupo A –
Azul ou no Grupo B – Verde, quando possível, conforme
fluxogramas apresentados no componente Assistência, e
encaminhamento dos demais casos para o ponto de
atenção adequado.
b) Manejo clínico de pacientes classificados no Grupo D –
Vermelho, conforme fluxograma apresentado no
componente Assistência, e encaminhamento dos demais
casos, após avaliação e conduta, para o ponto de atenção
adequado.
c) Manejo clínico de pacientes classificados no Grupo D –
Vermelho e Grupo C - Amarelo, conforme fluxograma
apresentado
no
componente
Assistência,
e
encaminhamento dos demais casos, após avaliação e
conduta, para o ponto de atenção adequado.
d) Manejo clínico de pacientes classificados no grupo B Verde e no Grupo Especial, conforme fluxogramas
apresentados
no
componente
Assistência,
e
encaminhamento dos demais casos, após avaliação e
conduta, para o ponto de atenção adequado.
e) Manejo clínico de pacientes classificados no Grupo C –
Amarelo,
conforme
fluxograma
apresentado
no
componente Assistência, e encaminhamento dos demais
casos, após avaliação e conduta, para o ponto de atenção
adequado.
50)Complete a lacuna a seguir: A -------------da saúde é
uma estratégia de articulação transversal na qual se
confere visibilidade aos fatores que colocam a saúde
da população em risco e às diferenças entre
necessidades, territórios e culturas presentes no
nosso País, visando à criação de mecanismos que
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