
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 07/08/2022 
 

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: 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 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. 

  

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

EDITAL 05/2022 

 

CARGO: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Realização: 
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Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10. 
 
 

Parlamentares dos EUA enviam carta ao Facebook sobre desinformação russa na plataforma 
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23 
 

Um grupo de 21 parlamentares dos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente-executivo 
do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta quarta-feira (20), expressando preocupação com o que chamaram de 
desinformação na plataforma destinada a pessoas que têm o idioma espanhol sobre a invasão da Ucrânia 
pela Rússia. 

A desinformação é espalhada por meios de comunicação apoiados por Moscou, como RT en Espanol, 
entre outros, disse à carta dos senadores Amy Klobuchar e Ben Ray Lujan e o deputado Tony Cardenas e 18 
outros. 

“O Facebook falhou continuamente em mostrar que está abordando adequadamente esse problema 
para as comunidades de língua espanhola, e o sucesso dos veículos patrocinados pela Rússia em excluir o 
ecossistema de informações para falantes de espanhol serve como prova desse fato”, escreveram os 
legisladores. 

“A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o Meta fez ao 
público e aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades 
hispânicas nos Estados Unidos”, dizia a carta. 

O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O, disse em comunicado que está trabalhando 
para acabar com a desinformação em espanhol. 

“Estamos removendo conteúdo relacionado à guerra na Ucrânia que viola nossas políticas e 
trabalhando com verificadores de fatos terceirizados para desmascarar alegações falsas. Quando eles 
classificam algo como falso, movemos esse conteúdo para baixo no feed para que menos pessoas o vejam”, 
disse o porta-voz Kevin McAlister, que disse que a empresa também estava “aplicando rótulos a editores de 
mídia controlados pelo Estado, incluindo aqueles citados na carta”. 

A carta foi assinada por sete senadores e 14 deputados, muitos deles de estados como Califórnia e 
Nova York com populações expressivas de língua espanhola. 
 

BARTZ, Diane. Parlamentares dos EUA enviam carta a facebook sobre desinformação russa na plataforma. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/parlamentares-dos-eua-enviam-carta-ao-facebook-sobre-desinformacao-russa-na-plataforma /. Acesso em 24 de 
abril de 2022 

  
 
01. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que o assunto principal é: 
 

(A) A guerra entre Ucrânia e Rússia e seus desdobramentos político-militares. 
(B) O uso em larga escala de fake news pelos russos e por seus aliados.  
(C) A disseminação de narrativas causada pelo uso maciço do Espanhol. 
(D) A desinformação russa na plataforma Facebook para usuários de Espanhol. 
(E) A troca de cartas entre senadores norte-americanos e autoridades ucranianas. 

 
02. A palavra „ecossistema‟ (linha 10) pode ser mais bem substituída, no contexto em que ocorre, por 
 

(A) biossistema. 
(B) dado. 
(C) sistema ecológico. 
(D) biodiversidade. 
(E) conjunto. 

 
03. Levando em conta a leitura integral do texto, é possível admitir que o efeito de sentido alcançado com o uso do 

vocábulo „invasão‟ (linha 03) é de 
 

(A) de total isenção, uma vez que a autora do texto pode não querer se comprometer com a ideia de guerra. 
(B) de comprometimento, uma vez que a própria autora do texto usa, em outros momentos, a palavra guerra. 
(C) de algum comprometimento, uma vez que a autora do texto opta por selecionar „invasão‟ e não „guerra‟. 
(D) de neutralidade, uma vez que é papel da jornalista manter-se afastada dos fatos por ela narrados. 
(E) de parcialidade, uma vez que resta clara a inclinação da jornalista às ações político-militares da Rússia. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/facebook
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/parlamentares-dos-eua-enviam-carta-ao-facebook-sobre-desinformacao-russa-na-plataforma
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04. A partir do trecho “na plataforma destinada a pessoas que têm o idioma espanhol sobre a invasão da Ucrânia 

pela Rússia” (linhas 03 e 04), julgue os itens abaixo: 
 

I. No „a‟ antes do vocábulo „pessoas‟, o acento grave, indicador da crase, deve ser utilizado obrigatoriamente; 
II. Na forma verbal „têm‟, o acento se justifica porque tal forma verbal concorda com o vocábulo „pessoas‟; 
III. No que toca ao uso do „que‟, pode-se trocá-lo por „as quais‟ sem qualquer prejuízo sintático-semântico e 

coesivo. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
05. Levando-se em conta o trecho “Um grupo de 21 parlamentares dos Estados Unidos enviou uma carta ao 

presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta quarta-feira (20)" (linhas 01 e 02), julgue os itens 
abaixo: 

 
I. A forma verbal „enviou‟, no singular, pode ser flexionada também no plural, concordando com „de 21 

parlamentares‟; 

II. As vírgulas entre o nome próprio ‘Mark Zuckerberg‟ podem ser suprimidas, sem modificação de sentido; 

III. A troca de „presidente-executivo‟ pela forma no feminino não traria necessidade de qualquer ajuste no trecho. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
06. As palavras abaixo têm a mesma rede de referenciação no texto, EXCETO: 
 

(A) „Parlamentares‟ (título). 
(B) „legisladores‟ (linha 11). 
(C) „Um grupo de 21 parlamentares‟ (linha 01). 
(D) „membros do Congresso‟ (linha 13). 
(E) „porta-voz Kevin McAlister‟ (linha 20). 

 
07. A paráfrase, para o trecho “A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o 

Meta fez ao público e aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das 
comunidades hispânicas nos Estados Unidos” (linhas 12 a 14), que mais se aproxima do sentido original e que 
mantém a correção gramatical é: 

 
(A) A disseminação do vírus dessas narrativas contraria fortemente com as garantias que o Meta fez ao público 

e a membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades hispânicas 
nos Estados Unidos. 

(B) A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o Meta fez ao público e a 
membros do Congresso: que está priorizando às necessidades urgentes das comunidades hispânicas dos 
Estados Unidos. 

(C) A disseminação viral dessas narrativas contrapõe-se fortemente às garantias que o Meta fez ao público e 
aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades 
hispânicas nos Estados Unidos. 

(D) A disseminação viral dessas narrativas contraria fortemente as garantias de que o Meta fez ao público e aos 
membros do Congresso que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades hispânicas nos 
Estados Unidos. 

(E) A disseminação viral dessas narrativas contrastam fortemente com as garantias que o Meta fez ao público e 
aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades prementes das comunidades 
espanholas dos Estados Unidos.  

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/facebook
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08. A partir do trecho “disse à carta dos senadores Amy Klobuchar e Ben Ray Lujan e o deputado Tony Cardenas e 

18 outros” (linhas 06 e 07), julgue os itens abaixo: 
 

I. O vocábulo „a‟, antes da palavra „carta‟, está corretamente acentuado porque sintático-semanticamente „carta‟ 
é um complemento direto de „coisa‟; 

II. O vocábulo „a‟, antes da palavra „carta‟, está corretamente acentuado porque sintático-semanticamente „carta‟ 
é um complemento indireto de „pessoa‟; 

III. O vocábulo „a‟, antes da palavra „carta‟, está corretamente acentuado, mas poderia, no mesmo contexto, 
prescindir do acento. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
09. A partir do trecho “Estamos removendo conteúdo relacionado à guerra na Ucrânia que viola nossas políticas e 

trabalhando com verificadores de fatos terceirizados para desmascarar alegações falsas” (linhas 17 e 18), julgue 
os itens abaixo: 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
I. O pronome „que‟, antes da forma verbal „viola‟, se relaciona sintático-semanticamente com a palavra 

„Ucrânia‟, que está mais próxima; 
II. O uso do acento grave no trecho se justifica porque a palavra „relacionado‟ exige um „a‟ e a palavra „guerra‟ 

admite a anteposição do artigo feminino „a‟; 
III. A troca de „Estamos removendo‟ por „Removeremos‟ não implica mudança de sentido. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
10. A paráfrase para o trecho “O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O, disse em comunicado que está 

trabalhando para acabar com a desinformação em espanhol” (linhas 15 e 16) que mantém o sentido original e a 
correção gramatical é: 

 
(A) O Facebook, que agora se chama Meta Platforms FB.O, afirma, em comunicado, que está a trabalhar para 

acabar com a desinformação em espanhol. 
(B) O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O  disse em comunicado, que trabalha para acabar com 

a desinformação espanhola. 
(C) O Facebook, também chamado de Meta Platforms FB.O, garante em comunicado que não está medindo 

esforços para acabar com a desinformação em espanhol. 
(D) O Facebook, que é o mesmo Meta Platforms FB.O, afirmou em comunicado que se comprometerá em 

acabar com a desinformação em espanhol. 
(E) O Meta Platforms FB.O, agora chamado de Facebook, disse em comunicado que está trabalhando para 

acabar com a desinformação em espanhol. 
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11. De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde, tem-se como objetivo geral “Promover a equidade e 

a melhoria das condições e dos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e 
reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, 
culturais e ambientais”. Considerando os objetivos específicos, analise os itens abaixo: 

 
I. Promover a cultura da paz em comunidades, territórios e municípios; 

II. Apoiar o desenvolvimento de espaços de produção social e ambientes saudáveis, favoráveis ao 
desenvolvimento humano e ao bem-viver; 

III. Estimular a pesquisa, a produção e a difusão de conhecimentos e de estratégias inovadoras no âmbito das 
ações de promoção da saúde; 

IV. Contribuir para a articulação de políticas públicas inter e intrassetoriais com as agendas, somente, 
internacionais. 

 
Marque a opção CORRETA. 

 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 
(C) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
(D) Somente os itens II e III estão corretos. 
(E) Somente os itens III e IV estão corretos. 

 
12. Considerando os princípios e diretrizes do SUS, analise a afirmativa a seguir: “Entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. Sobre esse trecho, é possível afirmar que se refere à: 

 
(A) Universalidade de acesso aos serviços. 
(B) Integralidade de assistência. 
(C) Preservação da autonomia das pessoas. 
(D) Igualdade da assistência à saúde. 
(E) Divulgação das informações. 

 
13. No que se referente aos princípios da Política Nacional de Humanização do SUS, marque verdadeira (V) ou falsa 

(F): 
 
(    ) Transversalizar: é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com 

a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais 
corresponsável.  

(    ) Indissociabilidade entre atenção e gestão: trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como 
funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de 
tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. 

(    ) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos: qualquer mudança na gestão e 
atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, 
que compartilham responsabilidades. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só 
cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. 

 
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 

 

(A) V, V, V 
(B) F, V, V 
(C) V, F, F 
(D) F, V, F 
(E) V, F, V 

 
14. Contempla as diretrizes da Política Nacional de Humanização, EXCETO: 
 

(A) Acolhimento. 
(B) Clínica ampliada. 
(C) Cogestão.  
(D) Defesa dos Direitos do usuário. 
(E) Saneamento e meio ambiente. 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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15. Considerando as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde, assinale a opção CORRETA: 
 

(A) O estímulo à cooperação e à articulação intrassetorial e intersetorial para reduzir a atuação sobre 
determinantes e condicionantes da saúde. 

(B) O incentivo à gestão democrática, participativa e transparente para fortalecer a participação e o controle 
social de sujeitos, sem considerar as corresponsabilidades, coletividades, instituições e de esferas 
governamentais e da sociedade civil.  

(C) A ampliação da governança no desenvolvimento de ações de promoção da saúde que sejam sustentáveis 
somente nas dimensões política e ambiental. 

(D) O estímulo à pesquisa, à produção e à difusão de experiências, conhecimentos e evidências que apoiem a 
tomada de decisão, a autonomia, o empoderamento coletivo e a construção compartilhada de ações de 
promoção da saúde.  

(E) O apoio à formação e à educação permanente em promoção da saúde para ampliar o compromisso e a 
capacidade crítica e reflexiva dos gestores e trabalhadores de saúde, exceto o incentivo ao 
aperfeiçoamento de habilidades individuais e coletivas para fortalecer o desenvolvimento humano 
sustentável. 

 
16. No que se refere ao “Pacto pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão”, marque a opção INCORRETA: 
 

(A) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam 
impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.  

(B) A definição de prioridades deve ser estabelecida por meio de metas exclusivamente nacionais e estaduais. 
(C) Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação 

local.  
(D) Os estados/regiões/municípios devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos 

objetivos propostos.  
(E) São seis as prioridades pactuadas: saúde do idoso; controle do câncer do colo do útero e da mama; 

redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemia; promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. 

 
17. As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios, EXCETO: 

 
(A) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
(B) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 
(C) Participação da comunidade. 
(D) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 
(E) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

 
18. A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes 

para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). No que se referente à 
portaria, marque verdadeira (V) ou falsa (F): 

 
(     ) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre o 
qual as equipes assumem responsabilidade sanitária. 

(     ) A Atenção Básica será ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas 
necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. 

(     ) É permitida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, 
limitação física, intelectual, funcional e outras. 

 
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 

 
(A) V, F, F 
(B) V, F, V 
(C) V, V, F 
(D) F, F, V 
(E) F, V, V 
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19. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, marque a opção CORRETA que apresenta as 
responsabilidades comuns a todas as esferas de governo. 

 
(A) Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento 

e divulgar os resultados obtidos. 
(B) Verificar a qualidade e a consistência de arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios, 

de acordo com prazos e fluxos estabelecidos para cada sistema, retornando informações aos gestores 
municipais. 

(C) Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica. 
(D) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu 

território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União. 
(E) Assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às ações e aos serviços de saúde do SUS, 

além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores. 
 
20. Sobre o Pacto pela Vida, considerando as prioridades de atendimento pactuadas entre as esferas 

governamentais, assinale a opção INCORRETA: 
 

(A) Saúde do Idoso. 
(B) Garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema. 
(C) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 

hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 
(D) Controle do câncer do colo do útero e de mama e redução da mortalidade infantil e materna. 
(E) Promoção da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica. 

 
 
 
 
21. No final do ano de 2019, fomos surpreendidos por um novo vírus respiratório que teria relevância em saúde 

pública. Isso repercutiu no mundo inteiro e, em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia. No que diz respeito ao conceito de pandemia, é 
CORRETO afirmar: 

 
(A) É a disseminação local de uma nova doença. 
(B) É a disseminação pontual de uma nova doença. 
(C) É a disseminação controlada de uma nova doença. 
(D) É quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com 

transmissão sustentada de pessoa para pessoa. 
(E) É a transmissão da doença de pessoa para pessoa. 

 
22. Assinale a opção que apresenta a descrição da sigla COVID-19: 
 

(A) O nome COVID é um termo em inglês formado pela junção de letras que se referem a (CO)rona (VI)rus 
(D)isease, o que na tradução para o português seria “doença do coronavírus”. Já o número 19 está ligado a 
2019, quando os primeiros casos foram publicamente divulgados. 

(B) O nome COVID é um termo em inglês formado pela junção de letras que se referem a (CO)rona (VI)rus 
(D)isease, o que na tradução para o português seria “doença do coronavírus”. Já o número 19 está ligado a 
2019, quando foi desenvolvida a sua vacina. 

(C) O nome COVID é um termo em inglês formado pela junção de letras que se referem a (CO)rona (VI)rus 
(D)isease, o que na tradução para o português seria “doença do coronavírus”. Já o número 19 está ligado a 
2019, quando foi anunciada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

(D) O nome COVID-19 faz referência ao sobrenome do pesquisador que identificou o vírus no laboratório pela 
primeira vez em 2019. 

(E) O nome COVID-19 faz referência ao nome do laboratório de pesquisa onde foi identificado o vírus pela 
primeira vez em 2019. 
 

23. Dentre as medidas farmacológicas para a prevenção e controle da pandemia, podemos mencionar: 
 

(A) Vacina CoronaVac (vacina contra a COVID-19). 
(B) Distanciamento social. 
(C) Isolamento social. 
(D) Uso de máscaras. 
(E) Lavagem das mãos com água e sabão. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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24. Recentemente, foi utilizado um termo para apresentar os elevados números de internações em UTI e óbitos por 
COVID-19 no Brasil. Assinale a opção que menciona esse termo: 

 
(A) Pandemia dos não-vacinados. 
(B) Pandemia sem fim. 
(C) Pandemia dos desavisados. 
(D) Pandemia dos resistentes. 
(E) Revolta da vacina. 

 
25. A vacina contra a COVID-19 pode ser caracterizada como: 
 

(A) Uma medida de promoção da saúde. 
(B) Uma medida para a prevenção de doenças. 
(C) Uma medida para o diagnóstico da doença. 
(D) Uma medida para o tratamento da doença. 
(E) Uma medida para a reabilitação da doença. 

 
26. Leia atentamente os seguintes itens: 
 

I. Vacina BioNTech, Pfizer; 
II. Vacina CoronaVac;  

III. Vacina Oxford; 
IV. Vacina BCG. 

 
Agora, assinale a opção que menciona as vacinas disponíveis contra a COVID-19 no Brasil: 

 
(A) Todos os itens se aplicam à COVID-19. 
(B) Somente os itens I e II. 
(C) Somente os itens II e III. 
(D) Somente os itens III e IV. 
(E) Somente os itens I, II e III. 

 
27. Para a prevenção e controle da pandemia de COVID-19, foram adotadas várias medidas. Assinale a opção que 

conta com uma medida não farmacológica: 
 

(A) Vacina BioNTech, Pfizer (vacina contra a COVID-19). 
(B) Vacina CoronaVac (vacina contra a COVID-19). 
(C) Vacina Oxford, AstraZeneca (vacina contra a COVID-19). 
(D) Plasma convalescente. 
(E) Uso de máscaras. 

 
28. A quarta dose da vacina para a COVID-19 já é uma realidade no Brasil. Assinale a opção que menciona o prazo 

sugerido para essa ação em Teresina-PI: 
 

(A) 1 mês após a dose de reforço. 
(B) 2 meses após a dose de reforço. 
(C) 3 meses após a dose de reforço. 
(D) 4 meses ou mais após a dose de reforço. 
(E) Anual a partir da dose de reforço. 

 
29. Quando mencionamos a “modalidade de atenção à saúde, integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

prestada em domicílio e caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, 
reabilitação, paliação e promoção à saúde, garantindo continuidade de cuidados”, estamos tratando de: 

 
(A) Visita no leito. 
(B) Atenção domiciliar. 
(C) Visita ao acamado. 
(D) Atendimento domiciliar. 
(E) Atendimento comunitário. 
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30. Quando mencionamos a média móvel de mortes por COVID-19, estamos querendo tratar 
 

(A) do número de mortes nos últimos 7 dias dividido pela população. 
(B) do número de mortes nos últimos 14 dias dividido pela população. 
(C) da média de mortes dos últimos 7 dias. 
(D) da somatória do número de mortes do dia com o dos 6 dias anteriores e dividido por 2. 
(E) da somatória do número de mortes do dia com o dos 13 dias anteriores e dividido por 2. 

 
31. No Brasil, o número elevado de óbitos pela COVID-19 tem chamado a atenção. Assinale o número aproximado 

de óbitos por COVID-19 no Brasil: 
 

(A) Abaixo de 50 mil óbitos. 
(B) Entre 50 e 100 mil óbitos. 
(C) Entre 100 e 150 mil óbitos. 
(D) Entre 150 e 200 mil óbitos. 
(E) Mais de 600 mil óbitos. 

 
32. Quando mencionamos “oferecer mais para quem precisa de mais”, estamos tratando do princípio doutrinário do 

SUS: 
 

(A) Universalidade. 
(B) Equidade. 
(C) Igualdade. 
(D) Integralidade. 
(E) Acesso facilitado. 

 
33. Quando mencionamos a “necessidade de integração e articulação dos serviços de saúde em redes para 

assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de 
vida das pessoas”, estamos tratando do princípio doutrinário do SUS: 

 
(A) Universalidade. 
(B) Equidade. 
(C) Igualdade. 
(D) Integralidade. 
(E) Acesso facilitado. 

 
34. Quando mencionamos “a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este 

direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de 
sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais”, estamos tratando do princípio doutrinário 
do SUS: 

 
(A) Universalidade. 
(B) Equidade. 
(C) Igualdade. 
(D) Integralidade. 
(E) Acesso facilitado. 

 
35. Quanto ao mapeamento de pessoas com necessidades de atenção domiciliar, considerando os critérios 

definidos na equipe (cadastros simplificados, cadastros individuais, relatos trazidos por familiares ou outras 
pessoas a alguém da equipe que apontem a necessidade de Atenção Domiciliar), é CORRETO afirmar que: 

 
(A) É também uma responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde. 
(B) Não corresponde a uma responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde. 
(C) É atividade exclusiva do médico. 
(D) É atividade exclusiva da equipe de enfermagem. 
(E) É atividade exclusiva do dentista. 
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36. Estimular a detecção precoce e o acompanhamento adequado das pessoas com hipertensão e diabetes, de 
forma a melhorar a qualidade de vida, minimizar as complicações crônicas a longo prazo e reduzir a 
morbimortalidade cardiovascular, principal causa de morte na cidade e no país como um todo faz referência ao 
programa do Sistema Único de Saúde denominado: 

 
(A) Programa HIPERDIA. 
(B) Bolsa Família. 
(C) Auxílio Brasil. 
(D) Cuidando do cuidador. 
(E) PNI. 

 
37. O ACS pode atuar de duas formas diante da hipertensão: 1ª) Junto às pessoas que não têm o diagnóstico de 

hipertensão, mas possuem os fatores de risco; e 2ª) Em relação às pessoas com diagnóstico de hipertensão. 
Assinale a opção que menciona uma importante medida em relação às pessoas com diagnóstico de hipertensão:   

 
(A) Realizar busca ativa dos faltosos. 
(B) Prescrever medicamentos. 
(C) Conduzir consulta médica. 
(D) Verificar sua queixa clínica e apontar o diagnóstico. 
(E) Nada pode ser feito nesse caso. 

 
38. O diabetes é uma doença que acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina (hormônio 

responsável pela redução da taxa de glicose no sangue), e, com isso, o corpo inteiro adoece. Assinale a opção 
que menciona os fatores de risco para a doença:  

 
(A) Obesidade.  
(B) História familiar.  
(C) Não praticar atividade física – sedentarismo. 
(D) Hipertensão arterial. 
(E) Todas as opções são verdadeiras. 

 
39. O novo modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) que foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 

12 de novembro de 2019, denomina-se: 
 

(A) Programa Previne Brasil. 
(B) Auxílio Brasil. 
(C) Bolsa Família. 
(D) Estratégia Saúde da Família. 
(E) Programa Saúde da Família. 

 
40. Os indicadores definidos para o incentivo de pagamento por desempenho para 2022 relacionados ao Programa 

Previne Brasil configuram os mesmos monitorados no ano de 2021, porém com ajustes voltados ao 
aprimoramento da informação. Assinale a opção que menciona as Ações Estratégicas relacionadas ao conjunto 
dos indicadores:  

 
(A) Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Saúde do Homem. 
(B) Pré-natal, Saúde da Mulher e Puerpério. 
(C) Saúde mental, Saúde do trabalhador e Saúde de pessoas acometidas pela COVID-19. 
(D) Saúde do idoso, Saúde Mental e Saúde Bucal. 
(E) Pré-natal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Condições Crônicas. 

 
41. Estratégia que visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde, ofertando, de 

maneira mais oportuna, atenção integral à saúde para esse grupo populacional, o qual se encontra em 
condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados: 

 
(A) Saúde da população em situação de rua. 
(B) Saúde na rua. 
(C) Saúde de rua. 
(D) Consultório na rua. 
(E) Consultório de rua. 

 
 
 



Concurso Prefeitura Municipal de União-PI – Edital 05/2022 – Cargo: Agente Comunitário de Saúde 

Página | 11  

 

42. Leia, atentamente, a relação de indicadores a seguir: 
 

I. Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 12 ª 
semana de gestação; 

II. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; 
III. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado na Atenção Primária à Saúde; 
IV. Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na Atenção Primária à Saúde; 
V. Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, 

Hepatite B, infecções causadas por Haemophilus Influenzae tipo b e Poliomielite Inativada; 
VI. Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre; 
VII. Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre. 

 
Assinale a opção que relaciona os indicadores do pagamento por desempenho para o ano de 2022: 
 
(A) I, II, III, IV e V 
(B) II, III, V, VI e VII 
(C) I, IV, V, VI e VII 
(D) II, III, IV, V e VI 
(E) Todos os itens mencionados 

 
43. A Política Nacional de Saúde Bucal tem modificado a vida de milhões de brasileiros por meio do acesso a 

serviços odontológicos de forma gratuita no SUS. Esses serviços são ofertados em Unidades de Saúde Família 
(USF)/Postos de Saúde, Unidades Odontológicas Móveis (UOM), Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO) e hospitais. Além desses serviços, conta com Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), que 
colaboram com a confecção laboratorial de próteses dentárias, servindo de apoio para USF, UOM e CEO. 

 
Assinale a opção que apresenta o nome dessa política: 

 
(A) Brasil de Sorrisos. 
(B) Brasil Sorridente. 
(C) Brasil, conquistando sorrisos. 
(D) O sorriso do Brasil. 
(E) Sorrir é o melhor remédio. 

 
44. Quando mencionamos “a estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado que funciona com a 

implantação de espaços públicos conhecidos como polos onde são ofertadas práticas de atividades físicas para 
população”, estamos tratando de: 

 
(A) Programa Academia na Praça. 
(B) Programa Academia da Saúde. 
(C) Programa Academia para Todos. 
(D) Programa Saúde na Praça. 
(E) Programa Saúde é o que interessa. 

 
45. Quando mencionamos “uma estratégia para reestruturar as informações da Atenção Primária em nível nacional”, 

estamos tratando do: 
 

(A) e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS). 
(B) Sistema de Informação de Mortalidade. 
(C) Sistema de Informação de Nascidos Vivos. 
(D) Sistema de Notificação compulsória. 
(E) Sistema de Informação Hospitalar. 

 
46. A campanha „Maio Amarelo‟ faz referência à conscientização das pessoas sobre: 
 

(A) Combate ao suicídio. 
(B) Combate ao câncer de colo de útero. 
(C) Prevenção e controle da hanseníase. 
(D) Segurança no trânsito. 
(E) Segurança no trabalho. 
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47. A política intersetorial da Saúde e da Educação, instituída em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de 
dezembro de 2007, que constitui uma estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da 
cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras, é conhecida como: 

 
(A) Programa Saúde e Escola (PSE).  
(B) Programa Saúde na Escola (PSE). 
(C) Programa Saúde e Educação (PSE). 
(D) Programa Escola Saudável (PES). 
(E) Programa Escola da Saúde (PES).  

 
48. O programa federal de transferência direta e indireta de renda que integra benefícios de assistência social, 

saúde, educação e emprego, destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, denomina-se: 
 

(A) Programa Bolsa Família. 
(B) Programa Auxílio Brasil (PAB).  
(C) Programa Bolsa Escola. 
(D) Programa Auxílio Gás. 
(E) Programa Auxílio Leite. 

 
49. O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil aponta alguns princípios doutrinários. Quando mencionamos a 

integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação, 
estamos tratando do princípio doutrinário: 

 
(A) Universalidade. 
(B) Equidade. 
(C) Igualdade. 
(D) Integralidade. 
(E) Acesso facilitado. 

 
50. Para concretizar o SUS na sua prática e apoiar a integração e articulação dos serviços de saúde em redes, é 

importante fortalecer alguns princípios organizativos. São eles: 
 

(A) Universalidade e equidade. 
(B) Equidade e acesso facilitado. 
(C) Descentralização e regionalização. 
(D) Integralidade e igualdade. 
(E) Respeito aos direitos humanos e universalidade. 

 
 


