Realização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO-PI
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2017

CADERNO DE QUESTÕES
CARGO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
DATA: 17/12/2017
HORÁRIO: das 08 às 12 horas
LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O
CADERNO DE QUESTÕES


Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco)
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.



As questões estão assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA:
01 a 10
LEGISLAÇÃO DO SUS:
11 a 20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO:
21 a 50


O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início
da prova, ressalvados os casos de emergência médica.



As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta
preta ou azul escrita grossa.



Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

Prefeitura Municipal de Demerval Lobão - Concurso Público – Edital 02/2017 – Agente Comunitário de Saúde

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto I a seguir, para responder às questões de 01 a 04.
Texto I
Acordar muito cedo aumenta risco de depressão em jovens
Segundo os pesquisadores, aulas que começam antes das 8h30 colocam mais pressão no processo de sono e
aumentam os impactos na saúde mental dos jovens
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Acordar cedo para estudar pode ser um martírio para muitos jovens, mas a reclamação não
necessariamente é motivada por preguiça. Quem deixa o despertador tocar logo cedo pode passar o dia
convivendo com sintomas como cansaço, irritabilidade e dores de cabeça — típicos da privação de sono. Agora,
um estudo publicado recentemente na revista científica Sleep Health aponta que aqueles que começam na
escola antes das 8h30 podem ter maior risco de desenvolver transtornos como depressão e ansiedade.
―Aulas que começam mais cedo parecem colocar mais pressão no processo de sono e aumentam os
impactos na saúde mental dos adolescentes, enquanto horários mais tarde parecem protegê-los. Um sono
de qualidade combinado com horários de aulas mais tarde traria melhores resultados‖, afirmou Jack Peltz, autor
principal do estudo, do Centro Médico da Universidade de Rochester, segundo o Daily Mail.
A pesquisa
Para a pesquisa, quase 200 estudantes com idades entre 14 e 17 anos responderam um questionário
sobre hábitos de sono, horário de início da escola e se eles se consideravam mais eficientes durante o período
da manhã ou da noite. Os participantes foram então divididos em grupos em que começavam na escola antes
ou depois das 8h30. Ao longo de sete dias, os alunos mantiveram um diário onde registraram hábitos de sono,
qualidade e duração, além de sintomas de depressão ou ansiedade.
Os resultados revelam que aqueles que começam a escola após as 8h30 tiveram uma redução nos
sintomas de depressão e ansiedade. Os pesquisadores acreditam que os alunos que iniciam a escola muito cedo
podem sentir mais pressão para ter um sono de boa qualidade, dificultando o descanso.
Sono bom
Para um sono de qualidade, recomenda-se que os alunos mantenham uma rotina regrada. Devem dormir
entre oito e dez horas por noite, diminuindo o uso de smartphones e videogame antes de tentar adormecer.
Disponível em: http://veja.abril.com.br/saude/acordar-muito-cedo-aumenta-risco-de-depressao-em-jovens/
(Acesso em 12/10/2017).

01. De acordo com o texto I, analise as assertivas, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas, em
seguida, marque a opção CORRETA.
(
(
(
(
(

) Quem acorda cedo passa o dia convivendo com sintomas como cansaço, irritabilidade e dores de cabeça.
) Os estudantes que acordam após às 8h30 estão mais protegidos contra depressão e ansiedade.
) O estudo publicado na revista científica Sleep Health defende que as escolas devem iniciar suas
atividades após às 8h30 da manhã para evitar problemas na saúde mental de seus alunos.
) Segundo os pesquisadores, a preocupação em ter uma boa qualidade de sono dificulta o descanso dos
alunos que iniciam as atividades escolares depois das 8h30 da manhã.
) Diminuir o uso de videogames e smartphones antes de dormir pode contribuir para uma melhor qualidade
do sono.

(A) F, V, F, V, V.
(B) F, V, F, F, V.
(C) V, V, F, V, V.

(D) F, F, V, F, F.
(E) F, F, F, F, V.

02. De acordo com o enunciado ―Acordar muito cedo aumenta risco de depressão em jovens‖, assinale a opção
que apresenta, respectivamente, a classe gramatical das palavras destacadas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Advérbio, adjetivo, verbo, substantivo.
Adjetivo, Advérbio, advérbio, verbo.
Adjetivo, advérbio, verbo, substantivo.
Advérbio, advérbio, verbo, substantivo.
Adjetivo, advérbio, adjetivo, verbo.
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03. Quanto à classificação do sujeito da oração ―Um sono de qualidade combinado com horários de aulas mais tarde
traria melhores resultados‖, assinale a opção CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A oração possui sujeito simples.
A oração possui sujeito composto.
A oração possui sujeito indeterminado.
A oração possui sujeito oculto.
A oração possui sujeito desinencial.

04. Quanto à composição do período ―Para um sono de qualidade, é preciso diminuir o uso de smartphones e
videogames‖, pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É um período simples.
É um período composto por coordenação.
É um período composto por subordinação substantiva.
É um período composto por subordinação adjetiva.
É um período composto por subordinação adverbial.

Leia o texto II a seguir, para responder às questões de 05 a 10.
Texto II
Junto
A gente junto é muito bonito
É assim uma borboleta voando pela rua quando tá ventando
A gente junto é muito bonito
E o amor sai com a gente de bicicleta só pra passear
O nosso abraço levado nas asas do cometa noturno
Faz colorir o mundo e a fábrica funcionar
Felicidade por segundo
Um batuque vagabundo e belo que faz sorrir
Validuaté. Disponível em: https://www.letras.mus.br/validuate/884782/ (Acesso em 12/10/2017)

05. A partir da leitura e interpretação do texto II, pode-se afirmar que:
(A) Trata-se de um poema que conta a história de um jovem casal muito apaixonado que passeia de bicicleta.
(B) Trata-se de um texto escrito em verso, no qual o locutor é masculino e se expressa na primeira pessoa do
plural.
(C) Trata-se de um texto escrito em verso, no qual o locutor se expressa sobre o seu relacionamento com outra
pessoa.
(D) Trata-se de uma poesia, na qual o eu-lírico feminino se refere ao seu amor e o convida para andar de
bicicleta.
(E) Trata-se de uma poesia, na qual o eu-lírico lamenta a perda do seu amor, com quem passeava de bicicleta.
06. Sobre a oração ―A gente junto é muito bonito‖ (linhas 01 e 03), julgue as afirmações a seguir e assinale a opção
CORRETA.
I. A expressão ―A gente‖ também pode ser grafada junto, ―Agente‖, sem prejuízos na construção de sentido.
II. A expressão ―A gente‖ pode ser substituída por ―Nós‖, desde que se faça a adequação da conjugação verbal
para a primeira pessoa do plural.
III. Na oração ―A gente junto é muito bonito‖, a expressão ―A gente junto‖ é classificada como sujeito simples.
IV. Na oração ―A gente junto é muito bonito‖ o predicado é nominal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas as afirmações I, II e III são verdadeiras.
Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras.
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07. Em relação à tonicidade, as palavras ―assim‖ (linha 2), ―fábrica‖ (linha 6) e ―felicidade‖ (linha 7) são classificadas,
respectivamente, como:
(A) oxítona; paroxítona; proparoxítona.
(B) oxítona; proparoxítona; paroxítona.
(C) paroxítona; proparoxítona; oxítona.

(D) paroxítona; oxítona; proparoxítona.
(E) proparoxítona; paroxítona; oxítona.

08. Em relação à divisão silábica, as palavras ―voando‖ (linha 02), ―quando‖ (linha 02) e ―felicidade‖ (linha 07) são
classificadas, respectivamente, como:
(A) trissílaba; dissílaba; polissílaba.
(B) trissílaba; dissílaba; plurissílaba.
(C) dissílaba; dissílaba; polissílaba.

(D) trissílaba; trissílaba; multissílaba.
(E) dissílaba; dissílaba; plurissílaba.

09. Em relação à formação de palavras, os vocábulos ―rua‖ (linha 2), ―quando‖ (linha 2) e ―batuque‖ (linha 8) contêm,
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ditongo crescente; ditongo crescente; dígrafo.
ditongo crescente; hiato; dígrafo.
hiato; hiato; dígrafo.
hiato; ditongo crescente; dígrafo.
hiato; ditongo decrescente; dígrafo.

10. Quanto a tipologia textual predominante no trecho ―A gente junto é muito bonito / É assim, uma borboleta voando
pela rua quando tá ventando‖, pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A tipologia textual predominante é a narrativa.
A tipologia textual predominante é a descritiva.
A tipologia textual predominante é a argumentativa.
A tipologia textual predominante é a injuntiva.
A tipologia textual predominante é a emotiva.

LEGISLAÇÃO DO SUS
11. A Constituição Federal/88, na seção II, dispõe sobre a Saúde, define em um de seus artigos que a saúde é um
direito de todos. O referido artigo diz respeito ao:
(A) Art .198.
(B) Art .199.
(C) Art .196.

(D) Art .197.
(E) Art. 200.

12. A Constituição Federal/88, na seção II, dispõe sobre a Saúde, define em um de seus artigos que as ações e
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com suas diretrizes. O referido artigo diz respeito ao:
(A) Art. 196.
(B) Art. 197.
(C) Art. 198.

(D) Art. 199.
(E) Art. 200.

13. Conforme a Lei 8.080/90, em seu artigo 13, a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais, abrange as seguintes atividades:
(A) Saúde do trabalhador e alimentação.
(B) Nutrição e Ciência.
(C) Ciência e tecnologia.

(D) Recursos financeiros e Saúde do trabalhador.
(E) Exceto a opção ―D‖, as demais estão corretas.

14. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se afirmar que a assistência à saúde no território brasileiro tem
caráter:
(A) Universalista.
(B) Gratuito.
(C) Integral.

(D) Hierarquizado.
(E) Todas as opções anteriores estão corretas.
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15. A legislação básica do SUS define que, para ter saúde, faz-se necessário ter acesso a um conjunto de fatores,
que influenciam nas condições de vida. Assim, analise as alternativas a seguir e assinale aquela que consta
esses fatores:
I. alimentação e moradia;
II. emprego e lazer;
III. educação.
Assinale a opção CORRETA.
(A) Apenas I está correta.
(B) Apenas II e III estão corretas.
(C) As alternativas I, II e III estão corretas

(D) Apenas II está correta.
(E) Apenas III está correta.

16. Em conformidade com a legislação do SUS, cabe ao Estado regular, fiscalizar e controlar as ações e os serviços
de saúde para que seja assegurado o direito à Saúde. A afirmativa se refere aos artigos da Constituição
Federal/88:
(A) Art .196 e 197.
(B) Art .198 e 200.
(C) Art .194 e 195.

(D) Art .198 e 199.
(E) Art .199 e 200.

17. Sobre o controle social no SUS, assinale a opção INCORRETA.
(A) É determinado pela lei nº 8.142/90.
(B) É determinado pelo decreto presidencial nº 7.508/11.
(C) Existem duas formas de participação da população na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS:
Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde.
(D) É exercido pelo Conselho de Saúde, que é um órgão deliberativo do Sistema Único de Saúde- SUS.
(E) Na Conferência de Saúde, há representação dos vários segmentos sociais e nela são propostas as
diretrizes para a formulação da política de saúde.
18. Em relação aos determinantes sociais da saúde, são corretas as opções, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha.
Podem ser considerados os fatores sociais, econômicos, culturais.
Fatores psicológicos e comportamentais influenciam a ocorrência de problemas de saúde.
São exemplos a moradia, a alimentação, a escolaridade, a renda e o emprego.
Os determinantes sociais não influenciam de forma significativa na saúde das pessoas, visto que não existe
uma relação direta de causa-efeito .
19. Dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde
e a articulação interfederativa. Trata-se do(a):
(A) Lei nº 8.142/90.
(B) Decreto nº 7.508/11.
(C) Resolução nº 453 /12.

(D) Portaria nº 699/06.
(E) Constituição Federal/88.

20. Analise as proposições sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
II. Formulação de política de saúde destinada a promover a redução e riscos de doenças e de outros agravos;
III. 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.
Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas II está correta.
I, II e III estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas III está correta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
21. 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 Sistema
Único de Saúde (SUS). São objetivos ou campos de atuação do Sistema Único de Saúde SUS, EXCETO:
(A) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
(B) Formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social.
(C) Assistir às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
(D) Realizar vigilância nutricional e a orientação alimentar.
(E) Executar ações de assistência terapêutica integral, excetuando, a farmacêutica.
22. O trabalho na Estratégia Sa de da Família requer uma base epidemiológica, em que o fen meno sa de-doença
deve ser compreendido e revisitado muitas vezes no decorrer da prática. Sobre o processo sa de, julgue os
itens a seguir:
I. A doença não pode ser compreendida apenas por meio das mediç es fisiopatológicas, pois quem
estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim os valores e sentimentos expressos
pelo corpo subjetivo que adoece;
II. A tríade ecológica define o modelo de causalidade das doenças a partir das relaç es entre agente,
hospedeiro e sociedade;
III. A sa de é silenciosa, geralmente ela não é percebida em sua plenitude. Na maior parte das vezes apenas
se identifica quando o processo de adoecimento se instala.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.

23. A vigil ncia em sa de tem por objetivo a observação e análise permanente da situação de sa de da população,
articulando-se em um conjunto de aç es destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à sa de da
população. Sobre a Vigil ncia em sa de, assinale a opção INCORRETA.
(A) Os componentes são: a vigil ncia e controle das doenças transmissíveis; a vigil ncia das doenças e
agravos não transmissíveis; a vigil ncia da situação de sa de, vigil ncia ambiental em sa de, vigil ncia da
sa de do trabalhador e a vigil ncia sanitária.
(B) A vigil ncia em sa de está cotidianamente inserida apenas na atenção primária à sa de.
(C) A área de vigil ncia em sa de abrange as aç es de vigil ncia, promoção, prevenção e controle de doenças
e agravos à sa de.
(D) O propósito da vigil ncia epidemiológica é fornecer orientação técnica permanente para os que têm a
responsabilidade de decidir sobre a execução de aç es de controle de doenças e agravos.
(E) A vigil ncia em sa de ambiental centra-se nos fatores não biológicos do meio ambiente que possam
promover riscos à sa de humana.
24. A prevenção é definida como ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural a fim de tornar
improvável o progresso posterior da doença. A prevenção apresenta-se em três fases. Assinale a opção
CORRETA.
(A) A prevenção primária é a realizada no período de patogênese.
(B) O conceito de promoção da sa de aparece como um dos níveis da prevenção secundária.
(C) Um segundo nível da prevenção primária seria a proteção específica contra agentes patológicos ou pelo
estabelecimento de barreiras contra os agentes do meio ambiente.
(D) A prevenção secundária diz respeito a aç es de reabilitação.
(E) A prevenção terciária se apresenta em dois níveis: o primeiro, diagnóstico e tratamento precoce e o
segundo, limitação da invalidez.
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25. A Influenza humana trata-se de infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e
distribuição global. Todas as afirmativas são verdadeiras, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Um indivíduo pode contraí-la várias vezes ao longo da vida.
Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de forma grave.
O homem, os suínos, os equinos, as focas e as aves são os principais reservatórios.
A transmissão direta (pessoa a pessoa) é mais incomum e ocorre por meio de gotículas, expelidas pelo
indivíduo infectado com o vírus, ao falar, espirrar e tossir.
(E) As aves migratórias desempenham importante papel na disseminação natural da doença entre distintos
pontos do globo terrestre.
26. A Influenza é uma doença sazonal. No Brasil, o padrão de sazonalidade varia entre as regiões, sendo mais
marcado naquelas com estações climáticas bem definidas. Uma das medidas de prevenção é a imunização.
Julgue as afirmativas abaixo:
I. É realizada semestralmente;
II. A composição e a concentração de Antígenos Hemaglutinina (HA) são atualizadas a cada dois anos;
III. A estratégia de vacinação no país é direcionada para grupos prioritários com predisposição para
complicações da doença;
IV. Recomenda-se, para crianças de 6 meses a 8 anos, 11 meses e 29 dias, que estarão recebendo a vacina
pela primeira vez, administrar duas doses.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A) Somente a afirmativa II está correta.
(B) Somente a afirmativa III está correta.
(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

(D) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
(E Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

27. A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda. Quando se apresenta na forma de doença invasiva,
caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas. Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A meningite meningocócica é a forma mais grave.
A meningococcemia é a forma mais frequente.
A Neisseria meningitidis (meningococo) é um diplococo gram-positivo, aeróbio, imóvel.
O reservatório é o homem, sendo a nasofaringe o local de colonização do microrganismo.
A transmissão por fômites é importante.

28. A coqueluche trata-se de doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição universal e é
considerada importante causa de morbimortalidade infantil. Sobre esse agravo, assinale a opção INCORRETA.
(A) É causada pela Bordetella pertussis, bacilo gram-negativo, aeróbio, não esporulado, imóvel e pequeno.
(B) A transmissão, em alguns casos, pode ocorrer a transmissão por objetos recentemente contaminados com
secreç es de pessoas doentes.
(C) A coqueluche evolui em duas fases sucessivas: fase catarral e paroxística.
(D) A fase catarral possui duração de uma a duas semanas e inicia-se com manifestações respiratórias e
sintomas leves (febre pouco intensa, mal-estar geral, coriza e tosse seca).
(E) O indivíduo pode tornar-se imune por meio da vacina pentavalente (DTP+Hib+Hepatite B).
29. Os acidentes ofídicos têm import ncia epidemiológica em virtude de sua grande frequência e gravidade.
Portanto, identificar o animal causador do acidente é procedimento importante na medida em que:
I. Possibilita a dispensa imediata da maioria dos pacientes picados por serpentes não peçonhentas;
II. Viabiliza o reconhecimento das espécies de import ncia médica em mbito regional;
III. É medida obrigatória para indicação do antiveneno a ser administrado.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
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30. A investigação epidemiológica de casos, surtos, epidemias é uma atividade obrigatória de todo sistema local de
vigil ncia em sa de. Assinale a opção CORRETA.
(A) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma determinada área, não são submetidos à investigação em
profundidade.
(B) É essencial a detecção precoce de epidemias e surtos, para que medidas de controle sejam adotadas
oportunamente, de modo que um grande n mero de casos e óbitos possa ser prevenido.
(C) O objetivo secundário da investigação de uma epidemia ou surto de determinada doença infecciosa é
identificar formas de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos.
(D) As epidemias não devem sempre ser encaradas como experimentos naturais.
(E) A investigação de surtos e epidemias não contribui para a descoberta de novos agentes, novas doenças e
novos tratamentos.
31. Intoxicação exógena é o conjunto de efeitos nocivos evidenciados por manifestaç es clínicas ou laboratoriais
que revelam o desequilíbrio org nico produzido pela interação de um ou mais agentes tóxicos com o sistema
biológico. Sobre esta problemática, todas as assertivas estão corretas, E CETO:
(A) As intoxicações agudas são decorrentes de uma única exposição ao agente tóxico ou mesmo de sucessivas
exposições, desde que ocorram num prazo médio de 24 horas.
(B) Na intoxicação aguda, o estabelecimento da associação causa/efeito é mais difícil se evidenciar, uma vez
que não se conhece o agente tóxico.
(C) A intoxicação crônica pode manifestar-se por meio de inúmeras doenças, que atingem vários órgãos e
sistemas.
(D) Na intoxicação crônica os quadros clínicos são indefinidos, inespecíficos, sutis, gerais, de longa evolução e
muitas vezes irreversíveis.
(E) Na intoxicação crônica o diagnóstico é difícil de ser estabelecido e há uma maior dificuldade na associação
causa/efeito, principalmente quando há exposição de longo prazo a múltiplos produtos.
32. O Agente Comunitário de Sa de deve conhecer o calendário básico de imunização do Programa Nacional de
Imunização (PNI) para poder, com propriedade, orientar a população da sua microárea. Assinale a opção
CORRETA.
(A) Ao nascer, deve-se administrar a vacina BCG e hepatite C (recombinante).
(B) Aos seis meses, deve-se administrar a vacina meningocócica C (conjugada).
(C) Aos seis meses, deve-se administrar a terceira dose das vacinas pentavalente (DTP/Hib/HB) e vacina
inativada poliomielite.
(D) Aos doze meses, deve-se administrar a vacina febre amarela (atenuada).
(E) Aos doze meses, deve-se administrar o reforço da Vacina Tríplice Viral (SCR).
33. A visita domiciliar é um instrumento de trabalho que pertence ao mundo dos cuidados de sa de desde o início do
desenvolvimento da medicina e dos cuidados em sa de até os dias atuais, sendo o agente comunitário de saúde
fundamental neste processo. Assinale a opção CORRETA.
(A) A visita domiciliar deve desconsiderar o contexto da territorialização, mas idealmente é necessário cadastro
especial desses usuários.
(B) A Estratégia de Sa de da Família tem sido fundamental para reerguer a visita domiciliar como elemento
primordial de assistência à sa de, melhorando a qualidade de vida dos usuários dos sistemas de sa de.
(C) A visita de avaliação inicial é mais frequentemente efetuada pelo médico, mas, conforme elementos do
contexto e da história, pode ser efetuada pelo enfermeiro, agente comunitário de sa de ou auxiliar de
enfermagem.
(D) Os cuidados domiciliares de primeiro nível são dirigidos a pessoas com graus 4 e 5 de incapacidade
funcional para as atividades de vida diária.
(E) O inistério da Sa de brasileiro utiliza o termo Atenção Domiciliar para designar o conjunto de aç es
integradas em sa de que ocorrem no domicílio destinadas à população em geral e compreende aç es
apenas de vigil ncia à sa de.
34. A promoção de práticas alimentares saudáveis está inserida no contexto da adoção de estilos de vida saudáveis,
sendo importante para a promoção da sa de. Nessa perspectiva, o agente comunitário de sa de precisa saber
orientar a população sob sua responsabilidade. Assinale a opção INCORRETA.
(A) Deve-se restringir a 10 gramas de cloreto de sódio (2 colher de chá) por dia.
(B) Deve-se reduzir sal e temperos prontos, evitar comidas industrializadas e lanches rápidos.
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(C) Recomenda-se limitar a ingestão de aç car simples; refrigerantes e sucos artificiais, doces e guloseimas em
geral.
(D) Deve-se reduzir o consumo de carnes gordurosas, embutidos, leite e derivados integrais.
(E) Preferir óleos vegetais como soja, canola, girassol, oliva (1 colher de sopa por dia).
35. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial que se encontra associada,
frequentemente, às alteraç es funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos
sanguíneos) e às alteraç es metabólicas. Julgue as afirmativas abaixo:
I. A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle;
II. A HAS é caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA) (PA 120 x 90mmHg);
III. Recomenda-se que todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando vier à Unidade ásica de Sa de
(U S) para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver registro no prontuário
de ao menos uma verificação da PA nos ltimos dois anos, deverá tê-la verificada e registrada.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A) Somente a afirmativa I está correta.
(B) Somente a afirmativa II está correta.
(C) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
(E) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

36. O Diagnóstico da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) consiste na média aritmética da pressão arterial (PA),
verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas. Neste
sentido é importante que o agente comunitário de saúde conheça o procedimento de aferição correta. Assinale a
opção INCORRETA.
(A) Deve-se evitar verificar a PA em situaç es de estresse físico (dor) e emocional (luto, ansiedade), pois um
valor elevado, muitas vezes, é consequência dessas condiç es.
(B) Devem ser realizadas duas medidas de PA, separadas por, pelo menos, cinco minutos, com paciente em
posição sentada.
(C) Em pacientes com suspeita de hipotensão postural e/ou idosos, recomenda-se verificar a PA também nas
posiç es deitada e em pé.
(D) A pessoa com PA ótima, menor que 120/80mmHg, deverá verificar novamente a PA em até dois anos.
(E) É considerado paciente com HAS, estágio 3, aquele com PA sistólica 180mmHg e PA diastólica 110
mmHg.
37. O Agente Comunitário de Sa de deve encorajar à população a prática de atividade física, pois é fator
determinante do gasto de energia, do equilíbrio energético e do controle de peso. Essa prática aliada à
alimentação saudável promove in meros benefícios. Sobre os benefícios da atividade física, julgue os
afirmativas abaixo:
I.
elhoria da capacidade cardiovascular e respiratória;
II.
elhoria do perfil lipídico, da pressão arterial em hipertensos, da toler ncia à glicose e da ação da insulina;
III. Redução no risco de desenvolver diabetes, hipertensão, c ncer de cólon e de mama;
IV. Prevenção da osteoporose (ossos e articulaç es mais saudáveis);
V. Diminui da força muscular;
VI.
elhoria do nível de sa de mental, com diminuição da depressão e alívio do estresse.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
(B) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
(C) Somente as afirmativas I, IV, V e VI estão corretas.

(D) Somente a afirmativa V está incorreta.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.

38. Os microrganismos podem ser transmitidos por contato, gotículas, aerossóis e exposição a sangue e outros
líquidos corpóreos. Julgue as afirmativas abaixo:
I. A transmissão por contato ocorre principalmente através das mãos dos profissionais ou por contato com
artigos e equipamentos contaminados;
II. A transmissão por gotículas ocorre através de gotículas produzidas pela fala, tosse, espirro e aspiração
orotraqueal. As gotículas podem atingir até 2 metros de dist ncia e rapidamente se depositam no chão,
não permanecendo suspensas no ar;
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III. A transmissão por aerossóis que são consideradas pequenas partículas contendo microrganismos
eliminados durante a respiração, tosse ou espirro, estas ressecam-se, podendo permanecer durante horas
suspensas no ar;
IV. A transmissão por exposição a sangue e outros líquidos corpóreos ocorre quando estes estão
contaminados e entram em contato com mucosa ou pele não-íntegra.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
(B) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
(C) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

(D) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
(E) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

39. A vacina CG utilizada no rasil é preparada com bacilos vivos atenuados, a partir de cepas do Mycobacterium
bovis, e apresenta eficácia em torno de 75 contra as formas miliar e meníngea da tuberculose. Acerca dessa,
vacina, assinale a opção CORRETA.
(A) O esquema de vacinação corresponde à dose nica de 0,5m , o mais precocemente possível,
preferencialmente, logo após o nascimento.
(B) A vacina é administrada por via subcut nea.
(C) É administrada na inserção do m sculo deltoide esquerdo.
(D) A vacina deverá ser adiada até 1 mês após tratamento com imunossupressores e corticosteroides em dose
elevada.
(E) A partir dos 5 anos de idade, pessoas portadoras de HIV não devem ser vacinadas, mesmo que
assintomáticas e sem sinais de imunodeficiências.
40. A alteração patológica da temperatura corporal mais frequente caracteriza-se por sua elevação e está presente
na maioria dos processos infecciosos e/ou inflamatórios. Portanto, saber verificar a temperatura corporal deve
ser uma habilidade dos Agentes Comunitários de Saúde. Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A temperatura axilar normal varia de 34,8C a 37,0C.
A temperatura oral normal varia de 35,3C a 37,4C.
A temperatura retal normal varia de 35C a 38C.
Recomenda-se deixar o term metro na axila do paciente por 3 a 4 minutos.
Para verificar temperatura retal, o term metro deve ser inserido cerca de 3,5cm, em indivíduo adulto,
permanecendo por 2 minutos.

41. A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2002, no Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, definiu a
violência como: ―uso da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou
contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte,
dano psicológico, de ciência de desenvolvimento ou privação‖. Sobre os tipos de violência, assinale a opção
INCORRETA.
(A) A violência autoprovocada inclui tentativas de suicídio, suicídio, autoflagelação, autopunição e
automutilação.
(B) A violência interpessoal subdivide-se em violência intrafamiliar e comunitária (extrafamiliar).
(C) A violência intrafamiliar/doméstica ocorre entre os membros da própria família, entre pessoas que têm grau
de parentesco, laços consanguíneos. Não se consideram aqueles casos que ocorrem entre pessoas que
possuem vínculos afetivos.
(D) A violência comunitária/extrafamiliar inclui a violência juvenil, atos aleatórios de violência, estupro ou outras
formas de violência sexual praticadas por pessoas sem vínculo afetivo ou laços consanguíneos com a
vítima.
(E) A violência coletiva subdivide-se em social, política e econ mica, e se caracteriza pela
subjugação/dominação de grupos e do Estado.
42. A assistência a sa de da mulher prevê aç es de forma integrada, abordando-se as várias fases de sua vida, cujo
objetivo é melhorar as condiç es de sa de da mulher e reduzir as taxas de morbidade e mortalidade maternas.
Assinale a opção CORRETA.
(A) O ciclo gravídico-puerperal abrange as duas fases do processo de reprodução: gravidez e parto.
(B) Na assistência clínico-ginecológica, há especial preocupação com a prevenção do c ncer de mama e do
c ncer cérvico-uterino.
(C) O c ncer do colo do tero é uma doença possível de ser prevenida, mas não curada.
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(D) O climatério é um período de transição que merece atenção às quest es reprodutivas, pelo menos, até um
seis meses após a menopausa.
(E) No climatério, devem-se desconsiderar as infecções sexualmente transmissíveis, considerando a baixa
frequência de casos.
43. Os acidentes crotálicos são responsáveis por cerca de 7,7 dos acidentes ofídicos registrados no
(FUNASA, 2002). Sobre esse tipo de acidente assinale a opção INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

rasil

Apresenta o maior coeficiente de letalidade.
A maioria dos casos evolui para insuficiência renal aguda.
O veneno crotálico possui ação neurotóxica, miotóxica e coagulante.
A manifestação local é caracterizada por dor intensa.
Há parestesia local ou regional, que pode persistir por tempo variável, podendo ser acompanhada de
inchaço discreto.

44. O cartão da criança possibilita a identificação de dist rbios no crescimento pondero-estatural (ganho de peso e
altura) através do método gráfico da ―curva de crescimento‖. Sobre o preenchimento do cartão da criança, julgue
os itens a seguir:
I. O primeiro peso a ser registrado deve ser o peso ao nascer;
II. A pesagem periódica da criança deve ser realizada em uma balança adequada à sua idade;
III. O peso da criança será registrado diretamente no gráfico através de um ponto, com a localização relacionada
à idade da criança;
IV. Com as sucessivas pesagens, os pontos são ligados uns aos outros, formando o desenho da curva do
crescimento.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
(B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
(C) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

(D) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.

45. O despreparo generalizado para lidar com o envelhecimento reflete-se em alguns indicadores que sinalizam a
urgente necessidade de mudanças. Conhecer, portanto, as características dessa fase da vida é fundamental
para se propor uma intervenção. Assinale a opção INCORRETA.
(A) É fundamental identificar situaç es de risco para os idosos, repassando-as à equipe, além de prestar
cuidados necessários.
(B) Devem-se orientar as modificaç es no ambiente, quando possível (retirada de tapetes, iluminação mais
adequada, banheiros mais acessíveis, camas e cadeiras mais altas etc).
(C) Queixas frequentes de tontura, alteração da visão ou audição, dores localizadas ou generalizadas,
isolamento social, temperamento instável, pressa para ir ao banheiro, entre outros, são sinais e sintomas
que, se percebidos e considerados logo no início, podem determinar uma assistência mais segura ao idoso.
(D) As infecç es sexualmente transmissíveis não merecem atenção junto à sa de do idoso, pois, com o
aumento da expectativa de vida e a melhora gradual da qualidade de vida, a ocorrência dessas doenças
vem reduzindo nesta faixa etária.
(E) Com o envelhecimento, há perda de energia, alteraç es na aparência e condiç es psicológicas.
46. Nas sociedades modernas, uma das grandes preocupaç es é o destino a ser dado ao lixo produzido e
acumulado cotidianamente. É CORRETO afirmar que:
(A) A incineração consiste em enterrar o lixo após sua compactação, cobrindo-o com camadas de terra.
(B) O aterro sanitário consiste na queima do lixo, com o intuito de reduzir seu peso e volume.
(C) Os aterros sanitários são grandes vasilhames destinados ao depósito de lixo, para utilização comunitária.
Um de seus inconvenientes é a necessidade regular de sua coleta e destinação final.
(D) A compostagem é a transformação de resíduos org nicos presentes no lixo, mediante processos físicos,
químicos e biológicos.
(E) A técnica de incineração representa, hoje, uma tentativa de diminuição do desperdício e ac mulo de
poluentes que podem ser recuperados.
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47. O Departamento de Atenção ásica (DA ) do inistério da Sa de assumiu o compromisso de reestruturar o
Sistema de Informação da Atenção ásica (SIA ), com o objetivo de melhorar a qualidade da informação em
sa de e de otimizar o uso dessas informaç es pelos gestores, profissionais de sa de e cidadãos. Essa
reestruturação deu-se o nome de Estratégia e-SUS. Sobre esse sistema de informação, julgue os itens a seguir:
I. A ficha de cadastro domiciliar é utilizada para registrar as características sociossanitárias dos domicílios no
território das equipes da atenção básica;
II. A ficha de cadastramento familiar não permite registrar situaç es de populaç es domiciliadas em locais que
não podem ser considerados domicílio, por exemplo, situação de rua;
III. No Cadastro da Atenção ásica, o n cleo familiar ou família corresponde à unidade nuclear composta por
uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras que contribuam para o rendimento ou tenham
suas despesas atendidas por ela, todas moradoras de um mesmo domicílio.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
(B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

(D) Apenas a afirmativa I está correta.
(E) Apenas a afirmativa III está correta.

48. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2016), uma epidemia de diabetes mellitus (D ) está em
curso. Atualmente, estima-se que a população mundial com essa doença seja da ordem de 387 milh es e que
alcance 471 milh es em 2035. Todas as assertivas estão corretas, E CETO:
(A) O D não é uma nica doença, mas um grupo heterogêneo de dist rbios metabólicos que apresenta em
comum a hiperglicemia.
(B) A classificação atual do D baseia-se na causa e não no tipo de tratamento.
(C) O D tipo 1 é caracterizado por destruição das células alfa que levam a uma deficiência de insulina.
(D) O D tipo 2 caracteriza-se por defeitos na ação e secreção da insulina e na regulação da produção
hepática de glicose.
(E) O D tipo 2 pode ocorrer em qualquer idade, mas é geralmente diagnosticado após os 40 anos.
49. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ainda representam um problema de sa de p blica de
grande relev ncia na atualidade, em função do seu caráter pandêmico e de sua transcendência. Sobre esse
agravo, assinale a opção INCORRETA.
(A) O HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma e secreção vaginal), pelo sangue (via parenteral e de
mãe para filho) e pelo leite materno.
(B) Desde o momento da aquisição da infecção, o portador do HIV é transmissor.
(C) A transmissão vertical (de mãe para filho) pode ocorrer apenas durante a gestação e parto.
(D) Os indivíduos com infecção aguda têm maior concentração do HIV no sangue (carga viral alta) e nas
secreç es sexuais.
(E) O tempo entre a infecção pelo HIV e o aparecimento de sinais e sintomas da fase aguda é de 1 a 3
semanas.
50. O Mycobacterium leprae é um parasita intracelular causado da Hanseníase, agravo comumente encontrado no
Piauí. Julgue os itens que seguem:
I.
II.

É uma doença de baixa infectividade e alta patogenicidade;
O alto potencial incapacitante da hanseníase está diretamente relacionado ao poder imunogênico do M.
leprae;
III. A hanseníase indeterminada é uma forma inicial que evolui espontaneamente para cura na maioria dos
casos;
IV. A hanseníase tuberculóide é a forma mais benigna e localizada que aparece em pessoas com alta
resistência ao bacilo.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
(B) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(C) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
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(D) Somente a afirmativa IV está correta.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.

