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Texto 

 

Com a premissa de que todo o poder emana do 

povo prevista na Constituição Federal de 1988, a 

nação brasileira enquadra-se na categoria de Estado 

Democrático de Direito. Suas principais 

características são soberania popular; da democracia 

representativa e participativa; um Estado 

Constitucional, ou seja, que possui uma constituição 

que emanou da vontade do povo; e um sistema de 

garantia dos direitos humanos. 

Como o nome sugere, a principal ideia da 

categoria é a democracia. Esse conceito está explícito 

e explicado no primeiro artigo da Constituição 

Federal de 1988. Está na Carta Magna: “Todo o poder 

emana do povo (isso significa que vivemos em uma 

República), que o exerce por meio de representantes 

eleitos (esses são os termos de uma democracia 

indireta, por meio das eleições de vereadores, 

prefeitos, governadores, deputados, senadores e 

presidentes) ou diretamente, nos termos desta 

Constituição (este trecho estabelece que, no Brasil, 

também funciona a democracia direta, em que o povo 

é o responsável direto pela tomada de decisões)”. 

 

Conceitos 

 

Para entender o conceito, é necessário 

compreender o que significa “democrático”, segundo 

o professor e mestre em direito constitucional Edgard 

Leite. Ele explica que essa palavra por si só concentra 

todo o significado da expressão. É justamente por isso 

que um Estado de Direito é totalmente diferente do 

Estado Democrático de Direito. 

“Resumidamente, no Estado Democrático de 

Direito, as leis são criadas pelo povo e para o povo, 

respeitando-se a dignidade da pessoa humana”, 

afirmou Leite. 

Já o Estado de Direito é pautado por leis criadas 

e cumpridas pelo próprio Estado. Um exemplo, 

 

 

 

segundo o professor, é o Código Penal Brasileiro, um 

decreto-lei de 1940. 

“Isso ocorre em uma ditadura militar, por 

exemplo, quando o governante dispõe de 

instrumentos como o decreto-lei, por meio do qual ele 

governa ainda que sem a aprovação do Congresso 

Nacional.” 

Origem do conceito 

A ideia de democracia surgiu na Grécia antiga 

junto ao conceito de cidadão ativo. “Foi quando 

surgiu a democracia direta. O cidadão ativo ateniense 

era aquele que poderia exercer poderes políticos. 

Naquela época, eram apenas homens livres com 

posses, que se reuniam em praça pública e decidiam 

os rumos da cidade-estado”, explicou o especialista. 

 
(Disponível em: 

<http://www2.planalto.gov.br/mandatomicheltemer/acompanhe

-planalto/noticias/2018/10/entenda-o-que-e-o-estado-

democratico-de-direito> Acessado em: 13 de mar. de 2019 - com 

adaptações) 

 

Questão 01 

Conforme as ideias apresentadas no texto, é 

CORRETO afirmar que o Estado Democrático de 

Direito: 

a) Restringe-se a uma reflexão filosófica sobre a 

atividade político-partidária. 

b) Iguala-se aos hábitos eleitorais aos quais a 

população está subordinada. 

c) Pode ser entendido como o Estado em que o povo 

exerce o poder. 

d) Refere uma prática política anacrônica oriunda da 

Grécia antiga. 

 

Questão 02 

Acerca dos propósitos, gerais ou específicos, é 

CORRETO afirmar que o texto: 

a) Propõe uma definição clara e objetiva do conceito 

de povo. 

b) Separa os campos da reflexão sobre política 

espelhando a filosofia. 

c) Esclarece o conceito de Estado Democrático de 

Direito citando especialista. 

d) Circunscreve o conceito de Estado Democrático ao 

viés político-partidário. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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Questão 03 

Conforme o que se enuncia no segundo parágrafo do 

texto, é CORRETO afirmar somente que: 

a) Em uma democracia indireta o povo não elege seus 

representantes políticos. 

b) O povo pode tomar diretamente suas decisões por 

meio de seus representantes. 

c) A eleição de senadores e deputados, por exemplo, 

contradiz o conceito de República. 

d) O conceito de República está diretamente ligado ao 

fato de o poder provir do povo. 

 

Questão 04 

Assinale a alternativa em que a palavra entre 

parênteses substitui a palavra destacada sem prejuízo 

para a correção gramatical nem para o sentido do 

texto. 

a) “Com a premissa de que todo o poder EMANA 

(exalta) do povo prevista na Constituição [...]” 

b) “Suas principais características são SOBERANIA 

(sabedoria) popular; da democracia [...]” 

c) “Como o nome sugere, a principal ideia da 

CATEGORIA (conceito) é a democracia.” 

d) “Já o Estado de Direito é PAUTADO (orientado) 

por leis criadas e cumpridas pelo próprio Estado.” 

 

Questão 05 

A palavra QUE destacada pode ser classificada como 

pronome relativo somente no item: 

a) “[...] possui uma constituição QUE emanou da 

vontade do povo [...]”  

b) “[...] isso significa QUE vivemos em uma 

República.”  

c) “[...] este trecho estabelece QUE, no Brasil, 

também funciona a democracia direta.” 

d) “Ele explica QUE essa palavra por si só concentra 

todo o significado da expressão.” 

 

Questão 06 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

CORRETAMENTE grafadas. 

a) No correr de milênios, as formas de convivência 

humana foram sendo modificadas, em decorrência de 

mútiplos fatores, entre os quais a percepção da 

necessidade de um governo do grupo social que 

definisse e implantasse formas de organização que 

fossem benéficas para todos os componentes do 

grupo. 

b) Em decorrencia, acabaram sendo definidas as 

classes sociais privilegiadas, e as necessidades e os 

objetivos específicos das pessoas e dos segmentos 

sociais inferiores foram sendo postos em plano 

secundário. 

c) Chegou-se ao extremo de seu desprezo e sua 

denegassão quando isso fosse considerado necessário 

ou conveniente para os segmentos superiores. 

d) Com o passar do tempo e a afirmação de lideranças 

sociais, foi ocorrendo uma degradação dos princípios 

fundamentais que levaram à organização da 

convivência, e os que assumiram o governo da 

sociedade foram colocando seus interesses como 

prioritários. 

 

(Disponível em: < 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edic

ao-1/estado-democratico-e-social-de-direito> 

Acessado em: 13 de mar. de 2019 - com adaptações). 

 

Questão 07 

Assinale a única alternativa em que as regras de 

concordância nominal e verbal foram inteiramente 

respeitadas: 

a) E assim foram sendo definidos os direitos das 

pessoas, concebidos primeiramente como direitos 

individuais.  

b) Um posterior avanço ocorrido, de grande 

importância, gradativamente culminariam com o 

reconhecimento, a definição e a busca de implantação 

dos direitos sociais. 

c) Com a ampliação das reservas florestais, das 

explorações agrícolas e da mineração em decorrência 

da incorporação de territórios coloniais, configuram-

se a Revolução Industrial. 

d) Assim foram incorporados aos objetivos do Estado 

o interesse de novo segmento social, a burguesia, 

ficando ainda muito distante o atendimento das 

aspirações e das necessidades básicas de grande parte 

da população. 

 

Questão 08 

O sinal indicativo da ocorrência de crase está 

corretamente empregado somente no item: 

a) Um Estado Democrático de Direito se estabelece 

pela à representação política. 

b) Abrir mão de seu direito político, pode levar o 

povo à tirania e ao sofrimento. 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edicao-1/estado-democratico-e-social-de-direito
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edicao-1/estado-democratico-e-social-de-direito
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c) Poder popular não se refere à eleições, mas a 

representatividade política. 

d) Cabe aos representantes do povo exercerem à 

legítima vontade da nação. 

 

Questão 09 

Assinale a alternativa cujos sinais de pontuação foram 

corretamente empregados: 

a) Assim, portanto, além do imperativo ético e 

jurídico do respeito à Constituição, existe a exigência 

de respeito aos compromissos assumidos em âmbito 

internacional. 

b) Os direitos sociais são direitos fundamentais da 

pessoa humana, consagrados na Constituição 

brasileira e também em instrumentos jurídicos 

internacionais que o Brasil se comprometeu 

juridicamente, a respeitar e efetivar. 

c) É importante considerar a perspectiva de que 

deixando de cumprir as obrigações jurídicas 

constantes de sua própria Constituição ou de 

compromissos internacionalmente assumidos, o 

Brasil seja enquadrado entre os mais atrasados com 

relação aos direitos humanos. 

d) Sem cumprir essas obrigações jurídicas, pode 

ainda ser mesmo acionado em Tribunais 

internacionais, se persistirem as lamentáveis e 

desmoralizantes investidas, vergonhosas e 

inconstitucionais –, contra os direitos sociais. 
(Disponível em: < 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edicao-

1/estado-democratico-e-social-de-direito> Acessado em: 13 de 

mar. de 2019 - com adaptações). 

 

Questão 10 

A respeito da estrutura morfossintática da primeira 

frase do texto: “Com a premissa de que todo o poder 

emana do povo prevista na Constituição Federal de 

1988, a nação brasileira enquadra-se na categoria de 

Estado Democrático de Direito.”, é CORRETO 

afirmar somente que: 

a) Todos os pronomes desempenham a mesma 

função sintática. 

b) O vocábulo “nação” desempenha função de núcleo 

do sujeito. 

c) O sujeito do verbo “emanar” é o substantivo 

“povo”. 

d) Há predicativos do sujeito no período. 

 

 

Questão 11 

Uma máquina produz 900 unidades de uma 

determinada peça a cada 6 horas. Sabendo que ela 

funciona diariamente durante 18 horas, quantas peças 

são produzidas durante um dia? 

a) 2 400 peças. 

b) 2 500 peças. 

c) 2 600 peças. 

d) 2 700 peças. 

 

 

Questão 12 

A tabela abaixo mostra a tabela salarial de uma 

determinada empresa.  

Salário (R$) Quantidade de Funcionários 

900,00 10 

1 100,00 5 

1 300,00 3 

1 500,00 2 

Logo, a média salarial dessa empresa é: 

a) R$ 1 060,00. 

b) R$ 1 070,00. 

c) R$ 1 080,00. 

d) R$ 1 090,00. 

 

 

Questão 13 

Sabendo que o perímetro de um triângulo equilátero 

é 18 cm, a sua área vale: Use √3 = 1,73 

a) 15,57 cm2 

b) 15,65 cm2 

c) 15,76 cm2 

d) 15,84 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edicao-1/estado-democratico-e-social-de-direito
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edicao-1/estado-democratico-e-social-de-direito
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Questão 14 

Para pagar R$ 6,40 que foi gasto em uma lanchonete, 

Carlos usou moedas de 10 centavos, 25 centavos e 50 

centavos. Sabendo que ele usou 6 moedas de 50 

centavos e 8 moedas de 25 centavos, a quantidade de 

moedas de 10 centavos que ele usou foi de:  

a) 10. 

b) 13. 

c) 14. 

d) 18. 

 

 

Questão 15 

Os cartões abaixo seguem uma sequência lógica. O 

valor que pode ser colocado no último cartão é: 

8 9 10 21 22 23 34 35 36 48 49  

 

a) 47. 

b) 50. 

c) 10. 

d) 51. 

 

 

 

Questão 16 

Sabe-se que  
3

5
  do salário que Ana recebe de uma 

empresa equivale a R$ 450,00. Logo o valor total do 

seu salário é de: 

a) R$ 730,00. 

b) R$ 740,00. 

c) R$ 750,00. 

d) R$ 760,00. 

 

 

 

 

 

 

Questão 17 

Para esvaziar a lixeira no Windows 8, deve- se clicar 

com o botão direito do mouse sobre o ícone da lixeira 

e selecionar no menu de contexto “Esvaziar Lixeira”. 

Outra forma seria: 

 

a) Abrir a Lixeira, no menu Arquivo clicar em 

Excluir Histórico. 

b) Abrir a Lixeira, no menu Início clicar em Esvaziar 

Lixeira. 

c) Abrir a Lixeira, no menu Arquivo clicar em 

Esvaziar Lixeira. 

d) Abrir a Lixeira, no menu Gerenciar clicar em 

Esvaziar Lixeira. 

 

Questão 18 

Para criar um novo documento no Word 2007: 

 

a) Na aba inserir clicar em “novo”. 

b) Na aba editar clicar em “novo”. 

c) No botão office clicar em “novo”. 

d) No botão office clicar em “abrir”. 

 

Questão 19 

Qual o conceito de INTERNET? 

 

a) É uma rede global de computadores, interligada 

por equipamentos e protocolos de comunicação. 

b) Conjunto de regras que os equipamentos 

envolvidos no processo de comunicação deve seguir 

para que a ligação entre os mesmos permaneça 

estável. 

c) Representação gráfica das informações. 

d) Linhas e colunas com funções para trabalhar com 

números. 

 

Questão 20 

Inicialmente concebido como o navegador padrão no 

Mac OS X, também existe uma versão para Windows, 

seguindo a tendência de navegadores que procuram 

processar as páginas em menor tempo possível e 

também conta com a possibilidade de instalação de 

extensões. 
Fonte: Disponível em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/. Acessado em 14 

fev 2019. 

Qual o navegador descrito no texto acima? 

a) Safari.   b) Opera. 

c) Firefox.   d) Chromer. 

http://extensions.apple.com/
http://extensions.apple.com/
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/


        PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA  – SÃO PAULO  
 

5 
 
____________________________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

 

Questão 21 

As diretrizes a serem seguidas para a implantação do 

modelo de Saúde da Família nas unidades básicas 

serão operacionalizadas de acordo com as realidades 

regionais, municipais e locais. Em relação a essas 

diretrizes marque o item INCORRETO: 

a) A unidade de Saúde da Família caracteriza-se 

como porta de entrada do sistema local de saúde. Não 

significa a criação de novas estruturas assistenciais, 

exceto em áreas desprovidas, mas substitui as práticas 

convencionais pela oferta de uma atuação centrada 

nos princípios da vigilância à saúde. 

b) Uma unidade de Saúde da Família pode atuar com 

uma ou mais equipes de profissionais, dependendo do 

número de famílias a ela vinculadas. Recomenda-se 

que, no âmbito de abrangência da unidade básica, 

uma equipe seja responsável por uma área onde 

residam de 600 a 1.000 famílias, com o limite 

máximo de 4.500 habitantes. 

c) As equipes de saúde deverão realizar o 

cadastramento das famílias através de convocação 

dos moradores da área para comparecerem na UBS, 

segundo a definição da área territorial pré-

estabelecida para a adscrição. 

d) É recomendável que a equipe de uma unidade de 

Saúde da Família seja composta, no mínimo, por um 

médico de família ou generalista, enfermeiro, auxiliar 

de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS). Outros profissionais de saúde poderão ser 

incorporados a estas unidades básicas, de acordo com 

as demandas e características da organização dos 

serviços de saúde locais, devendo estar identificados 

com uma proposta de trabalho que exige criatividade 

e iniciativa para trabalhos comunitários e em grupo. 

 

Questão 22 

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia 

natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a 

criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz 

intervenção para redução da morbimortalidade 

infantil. Permite ainda um grandioso impacto na 

promoção da saúde integral da dupla mãe/bebê e 

regozijo de toda a sociedade. Sobre o aleitamento 

materno analise os itens abaixo: 

 

I. A implementação das ações de proteção e 

promoção do aleitamento materno e da adequada 

alimentação complementar depende de esforços 

coletivos intersetoriais e constitui enorme desafio 

para o sistema de saúde, numa perspectiva de 

abordagem integral e humanizada. 

II. Apesar de todas as evidências científicas provando 

a superioridade da amamentação sobre outras formas 

de alimentar a criança pequena, e apesar dos esforços 

de diversos organismos nacionais e internacionais, as 

taxas de aleitamento materno no Brasil, em especial 

as de amamentação exclusiva, estão bastante aquém 

do recomendado. 

III. Cabe ao profissional de saúde identificar e 

compreender o processo do aleitamento materno no 

contexto sociocultural e familiar e, a partir dessa 

compreensão, cuidar tanto da dupla mãe/bebê como 

de sua família. 

IV. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 

Ministério da Saúde recomendam aleitamento 

materno exclusivo por um ano e complementado até 

os dois anos ou mais. Não há vantagens em se iniciar 

os alimentos complementares antes dos seis meses. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

 

Questão 23 

A gravidez é um dos melhores momentos para se 

pensar em alimentação saudável, pois não só a mãe se 

beneficiará dela, como também, e principalmente, o 

bebê. Uma mãe bem nutrida é capaz de fornecer todos 

os nutrientes necessários e pode proporcionar as 

condições ideais para o desenvolvimento de seu filho. 

Há estudos atualmente que revelam, inclusive, que 

um desajuste alimentar intra-útero pode levar a 

disfunções tanto ao nascimento quanto na fase adulta, 

como a maior tendência à obesidade, hipertensão, 

diabetes etc. Sobre o tema, atribua V para item 

verdadeiro e F para item falso: 

 

I.  Beber água entre as refeições é importante para o 

organismo, pois melhora o funcionamento do 

intestino e hidrata o corpo. Bebidas açucaradas, como 

refrigerantes e sucos industrializados, e bebidas com 

cafeína, como café, chá preto e chá mate, não 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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substituem a água. Porém, essas bebidas facililtam o 

aproveitamento de alguns nutrientes e devem ser 

bastante utilizadas durante a gestação. (    ) 

II. Inclua diariamente nas refeições alimentos do 

grupo de cereais (arroz, milho, pães e alimentos feitos 

com farinha de trigo e milho), tubérculos, como as 

batatas, e raízes, como a mandioca – também 

conhecida como macaxeira, aipim. Dê preferência 

aos alimentos na sua forma mais natural, pois são 

boas fontes de fibras, vitaminas e minerais. (    ) 

III. Frutas, legumes e verduras são boas fontes de 

vitaminas, minerais e fibras. Esses alimentos devem 

estar presentes em todas as refeições e lanches do dia, 

porque são essenciais para a formação saudável do 

feto, além de proteger a saúde materna. (    ) 

IV. Procure consumir as fontes de cálcio nos mesmos 

horários das refeições que contenham alimentos ricos 

em ferro (carnes e vísceras), pois consumir estes 

alimentos juntos pode aumentar o adequado 

aproveitamento deles pelo organismo. (    ) 

 

Respondidos os itens a sequência CORRETA é: 

a) F V V F.  b) V V V F. 

c) F V V V.  d) V F V F. 

 

Questão 24 

Alimentos são todas as substâncias sólidas e líquidas 

que, levadas ao tubo digestivo, são degradadas e 

depois usadas para formar e/ou manter os tecidos do 

corpo, regular processos orgânicos e fornecer energia. 

Sobre o tema, marque o item INCORRETO: 

a) Os lipídeos são nutrientes que fornecem energia 

para o nosso organismo. A ingestão de lipídeos evita 

que as proteínas dos tecidos sejam usadas para o 

fornecimento de energia. Quando isso ocorre, há 

comprometimento do crescimento e reparo dos 

tecidos, que são as funções importantes das proteínas. 

b) As gorduras ou lipídeos são os principais 

fornecedores de energia, além dos carboidratos. 

Também são responsáveis por proteger os órgãos 

contra lesões, manter a temperatura do corpo, ajudar 

na absorção de algumas vitaminas ( A, D, E e K) e 

produzir uma sensação de saciedade depois das 

refeições. 

c) As proteínas são componentes necessários para o 

crescimento, construção e reparação dos tecidos do 

nosso corpo. Elas entram na constituição de qualquer 

célula, sejam células nervosas no cérebro, células 

sanguíneas (hemácias), células dos músculos, 

coração, fígado, das glândulas produtoras de 

hormônio ou quaisquer outras. As proteínas ainda 

fazem parte da composição dos anticorpos do sistema 

imunológico corporal, participam ativamente de 

inúmeros processos metabólicos e de muitas outras 

funções do corpo. Quando necessário, as proteínas 

são convertidas em glicose para fornecer energia. 

d) O excesso de consumo de proteína pode causar 

prejuízos, como a sobrecarga de trabalho no fígado e 

nos rins, aumento da excreção de cálcio e de outros 

minerais. O excesso de calorias na forma de proteínas 

se transforma em gordura, sendo depositada nos 

tecidos. 

 

Questão 25 

Sobre calendário de vacinação e sequência das 

principais vacinas, analise os itens e responda: 

 

I. Rotavírus. 

II. Febre amarela. 

III. Hepatite A. 

IV. Hepatite B. 

 

Na sequência crescente de idade, marque o item 

correto de aplicação das vacinas: 

a) II, I, IV, III.  b) IV, I, II, III. 

c) I, II, III, IV.   d) III, I, II, IV. 

 

Questão 26 

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde baseia-se 

em seis princípios básicos de cidadania. Juntos, eles 

asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso 

digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou 

privados. A carta é também uma importante 

ferramenta para que você conheça seus direitos e 

possa ajudar o Brasil a ter um sistema de saúde com 

muito mais qualidade.  NÃO é um dos princípios 

básicos da citada carta: 

 

a) Todo cidadão tem direito ao acesso gratuito e 

organizado aos sistemas de saúde. 

b) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e 

efetivo para seu problema. 

c) Todo cidadão tem direito ao atendimento 

humanizado, acolhedor e livre de qualquer 

discriminação. 

d) Todo cidadão também tem responsabilidades para 

que seu tratamento aconteça da forma adequada. 
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Questão 27 

O artigo 3º do Estatuto do Idoso diz: “É obrigação da 

família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, 

a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 

à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária.” Sobre essa 

garantia de prioridade, analise os itens abaixo de 

acordo com o Estatuto do Idoso: 

 

I. Atendimento preferencial imediato e 

individualizado junto aos órgãos públicos e privados 

prestadores de serviços à população. 

II. Destinação privilegiada de recursos públicos nas 

áreas relacionadas com a proteção ao idoso. 

III. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos 

nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de 

serviços aos idosos. 

IV. Prioridade no recebimento da restituição do 

Imposto de Renda. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item II está incorreto. 

b) Apenas o item IV está incorreto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item I está incorreto. 

 

Questão 28 

Complete as lacunas do enunciado que reflete o artigo 

3º da Lei 11.350/06 (Redação dada pela Lei 

13.595/18) com as expressões de um dos itens abaixo, 

conferindo-lhe veracidade: 

“O Agente Comunitário de Saúde tem como 

atribuição o exercício de atividades de 

______________ de doenças e de promoção da 

saúde, a partir dos _______________ da Educação 

Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou 

comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas 

em conformidade com as diretrizes do SUS que 

normatizam a saúde ________________ e a atenção 

básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da 

comunidade assistida às ações e aos serviços de 

informação, de saúde, de promoção social e de 

proteção da cidadania, sob _________________ do 

gestor municipal, distrital, estadual ou federal”. 

 

a) Tratamento – pilares – curativa – supervisão. 

b) Controle – princípios – humana – cuidado. 

c) Prevenção – referenciais – preventiva – 

supervisão. 

d) Diagnóstico – preferenciais – preventiva – revisão. 

 

Questão 29 

As infecções respiratórias agudas continuam sendo as 

principais causas de doença e motivo de consulta dos 

menores de cinco anos nos países em 

desenvolvimento. Possuem predileção por 

localidades com precárias condições de vida. Sobre o 

tema, marque o item INCORRETO: 

a) Rinofaringite aguda (resfriado) - é causado 

geralmente por um rinovírus e tem como sinais 

coceira no nariz, irritações na garganta, espirros e 

secreções nasais. Pode causar febre baixa nas 

crianças. 

b) Amigdalite - doença inflamatória causada por 

vírus ou bactéria que atinge as regiões das amígdalas 

e garganta. Os sinais são inchaço, dor e vermelhidão 

dos gânglios do pescoço, febre e mau hálito. 

c) Sinusite - infecção dos bronquíolos frequente em 

crianças menores de dois anos. É causada por 

diversos tipos de vírus. O mais comum é o vírus 

sincicial respiratório (VSR). Os sinais são parecidos 

com os de resfriado, tais como nariz escorrendo, tosse 

leve e febre. 

d) Pneumonia - infecção dos pulmões que pode ser 

causa por vírus e bactérias. Os sintomas mais comuns 

nas crianças são tosse persistente, febre (até 38,5ºC) 

e perda de apetite. 

 

Questão 30 

Hipertensão, usualmente chamada de pressão alta, é 

ter a pressão arterial, sistematicamente, igual ou 

maior que 14 por 9. A pressão se eleva por vários 

motivos, mas principalmente porque os vasos nos 

quais o sangue circula se contraem. O coração e os 

vasos podem ser comparados a uma torneira aberta 

ligada a vários esguichos. Se fecharmos a ponta dos 

esguichos a pressão lá dentro aumenta. O mesmo 

ocorre quando o coração bombeia o sangue. Se os 

vasos são estreitados a pressão sobe. Sobre o tema 

marque o item INCORRETO: 

 

a)  A hipertensão arterial afeta pessoas dos dois sexos 

mulheres, porém, só afeta adultos. 

b) Existem tratamentos para hipertensão arterial que 

não necessita do uso de medicamentos. 
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c) O paciente precisa tomar a medicação anti-

hipertensiva mesmo quando a pressão estiver nos 

valores normais. 

d) Um mesmo paciente pode ter hipertensão arterial 

e diabetes mellitus. 

 

Questão 31 

Em relação à diabetes mellitus, analise os itens abaixo 

e responda: 

 

I. Diabetes mellitus tipo I é a elevação dos valores de 

glicose no sangue. A diabetes tipo II é a elevação dos 

valores de triglicerídeos no sangue. 

II. A cura da diabetes pode ser alcançada se o paciente 

usar a insulina regularmente, independentemente do 

tipo. 

III. O paciente que faz uso de insulina ou 

comprimidos contra a glicose alta só deve tomar os 

medicamentos quando os níveis de glicose não 

estiverem normais. 

IV. O paciente com diabetes deve excluir de vez o 

açúcar e qualquer tipo de carboidrato da sua dieta. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Todos os itens estão incorretos. 

 

Questão 32 

A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é 

causada por infecção com a bactéria Mycobacterium 

leprae. Ela afeta principalmente a pele, os olhos, o 

nariz e os nervos periféricos. É uma doença milenar, 

citada inclusive nos livros mais antigos da 

humanidade. Marque o item CORRETO sobre o 

tema: 

a) A hospitalização em locais apropriados é o melhor 

tratamento para o paciente portador de hanseníase 

pois lá ele tem condições de se recuperar mais rápido. 

b) Hanseníase tem cura e o tratamento é feito com 

antibióticos durante um determinado período de 

tempo. 

c) A família do paciente com hanseníase deve separar 

todos os utensílios de uso do doente, para não haver 

contaminação dos outros membros da família. 

d) O paciente que faz tratamento para hanseníase 

deve comparecer pelo menos três vezes durante o mês 

na unidade de saúde para tomar a dose 

supervisionada. 

 

Questão 33 

Sobre a tuberculose atribua V para item verdadeiro e 

F para item falso: 

I. A tuberculose é uma doença que afeta indivíduos 

adultos e crianças, especialmente os que não tem 

muitas condições de ter uma boa moradia e como 

manter a saúde em dia. (.....) 

II. A tuberculose não pode ser transmitida através do 

ar e sim do contato direto com saliva e pele das 

pessoas doentes. (.....) 

III. O tratamento da tuberculose dura em média 12 

meses e nesse período o agente de saúde deve 

acompanhar o paciente semanalmente. (.....) 

IV. O agente de saúde deve acompanhar o paciente 

com diagnóstico de tuberculose, inclusive 

supervisionando a sua tomada diária de medicação. 

(......) 

V. Mesmo durante o tratamento, o paciente deve ter 

cuidado com seus objetos de uso pessoal, pois pode 

contaminar outras pessoas. (.....) 

 

Respondidos os itens a sequência CORRETA é: 

a) V, V, F, V, F. 

b) F, V. F, V, F. 

c) V, F, F, V, F. 

d) F, F, V, V, V. 

 

Questão 34 

Diante do desemprego, alguns setores tendem a sofrer 

maior deterioração como o meio ambiente, educação, 

saúde e trabalho, sendo que este tem suas 

consequências mais evidentes. Há uma interligação 

entre eles, quando um dos setores não vai bem, os 

outros tendem a apresentar dificuldades. Marque o 

item INCORRETO sobre o que o desemprego pode 

causar a questão da saúde pública: 

a) Não há uma relação direta entre desemprego e 

saúde, haja visto que a saúde no Brasil é pública e 

gratuita. 

b) A perda de renda pelo desemprego gera uma 

diminuição na qualidade de vida e consequentemente 

deixa o indivíduo e sua família mais sujeitos a 

problemas de saúde. 

c) O desemprego influencia diretamente na questão 

saúde, inclusive quando olhamos pelo lado da saúde 

mental. 
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d) Comer menos e pior, ter diminuído o acesso a 

medicamentos e tratamentos, morar em condições 

insalubres, são efeitos diretos do desemprego e falta 

de renda e afetam diretamente a saúde dos indivíduos. 

 

Questão 35 

A permissão de entrada em uma casa representa algo 

muito significativo, que envolve confiança no ACS e 

merece todo o respeito. É o que poderia ser chamado 

de “procedimento de alta complexidade” ou pelo 

menos de “alta delicadeza”. Sobre as visitas 

domiciliares analise os itens abaixo: 

 

I. A visita domiciliar é a atividade mais importante 

do processo de trabalho do agente comunitário de 

saúde. Ao entrar na casa de uma família, você entra 

não somente no espaço físico, mas em tudo o que esse 

espaço representa. Nessa casa vive uma família, com 

seus códigos de sobrevivência, suas crenças, sua 

cultura e sua própria história. 

II. A sensibilidade/capacidade de compreender o 

momento certo e a maneira adequada de se aproximar 

e estabelecer uma relação de confiança é uma das 

habilidades mais importantes do ACS. Isso lhe 

ajudará a construir o vínculo necessário ao 

desenvolvimento das ações de promoção, prevenção, 

controle, cura e recuperação. 

III. Em se tratando de separar o lado pessoal do 

profissional e os limites da relação ACS/família, isso 

pode determinar ou reorganizar seu processo de 

trabalho e a forma como se vincula à família. 

Recomenda-se que o ACS estabeleça um bom vínculo 

com a família e saiba que a sua relação pessoal e seu 

papel como agente comunitário de saúde devem ser a 

mesma coisa, se misturar, para melhor se internalizar 

nos problemas da família a ser acompanhada. 

IV. O ACS, na sua função de orientar, monitorar, 

esclarecer e ouvir, passa a exercer também o papel de 

educador. Assim, é fundamental que sejam 

compreendidas as implicações que isso representa. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

 

 

 

Questão 36 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

considera-se criança, para os efeitos desta Lei: 

 

a) A pessoa até 14 anos de idade incompletos. 

b) A pessoa até 10 anos de idade incompletos. 

c) A pessoa até 11 anos de idade incompletos. 

d) A pessoa até 12 anos de idade incompletos. 

 

Questão 37 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

considera-se adolescente, para os efeitos desta Lei: 

a) A pessoa entre 12 e 18 anos de idade. 

b) A pessoa entre 14 e 21 anos de idade. 

c) A pessoa entre 10 e 18 anos de idade. 

d) A pessoa entre 11 e 18 anos de idade. 

 

Questão 38 

Os cuidados integrais com a saúde implicam ações de 

promoção da saúde, prevenção de doenças e fatores 

de risco e, depois de instalada a doença, o tratamento 

adequado dos doentes. Esses três tipos de ação têm 

áreas de superposição, como seria de esperar. Sobre a 

promoção da saúde analise itens abaixo: 

 

I. Saúde e qualidade de vida são dois temas 

estreitamente relacionados, fato que podemos 

reconhecer no nosso cotidiano, com o qual 

pesquisadores e cientistas concordam inteiramente. 

Isto é, a saúde contribui para melhorar a qualidade de 

vida e esta é fundamental para que um indivíduo ou 

comunidade tenha saúde. Em síntese, promover a 

saúde é promover a qualidade de vida. 

II. Para atingir um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem 

saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 

modificar favoravelmente o ambiente natural, 

político e social. A saúde é, portanto, um conceito 

positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, 

bem como as capacidades físicas. Assim, não é 

responsabilidade exclusiva do setor saúde e vai além 

de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-

estar global. 

III. Durante toda a vida, todas as pessoas necessitam 

de água e ar puros, ambiente saudável, alimentação 

adequada, situações social, econômica e cultural 

favoráveis, prevenção de problemas específicos de 

saúde, assim como educação e informação – estes, 
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componentes importantes da promoção da saúde. 

Então, para promover a saúde, é preciso enfrentar os 

chamados determinantes sociais da saúde. 

IV. A promoção da saúde se refere às ações sobre os 

condicionantes e determinantes sociais da saúde, 

dirigidas a impactar favoravelmente a qualidade de 

vida. Por isso, caracterizam-se fundamentalmente por 

uma composição intersetorial e, intra-setorialmente, 

pelas ações de ampliação da consciência sanitária – 

direitos e deveres da cidadania, educação para a 

saúde, estilos de vida e aspectos comportamentais etc. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Promoção da saúde é exclusivamente ligado a 

prática da medicina na cura de enfermos. 

b) Promoção da saúde não implica, portanto, em 

ações que vão além da área exclusiva da saúde. 

c) Promoção da saúde é a busca da qualidade de vida, 

dentro dos diversos componentes que envolvem o ser 

humano. 

d) Promoção da saúde nada mais é que o atendimento 

humanizado no Sistema Único de Saúde. 

 

Questão 39 

Sobre as ações educativas promovidas com a 

participação do Agente de Saúde e voltadas para o 

aleitamento materno, marque o item INCORRETO: 

 

a) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem 

importante papel no sucesso do aleitamento materno, 

visto que é o profissional de saúde mais próximo das 

nutrizes, o qual atua como elo integrador entre a 

Equipe de Saúde e a comunidade/família. 

b) Sendo assim, esse profissional necessita estar 

capacitado para agir nos problemas de saúde, para 

interferir e, assim, transformar a realidade das 

famílias. O ACS precisa conhecer o seu território de 

atuação, além de monitorar e acompanhar as 

gestantes. 

c) O diagnóstico sobre o conhecimento acerca da 

prática e da promoção do aleitamento materno desses 

profissionais, os quais exercem um trabalho integrado 

de apoio e esclarecimento dos questionamentos da 

gestante e da nutriz16, contribui para solidificar a 

importância da capacitação das equipes 

multiprofissionais (médicos, enfermeiros, 

fonoaudiólogos, nutricionistas, cirurgiões-dentistas). 

d) O Agente de Saúde deve ter a percepção que o 

aleitamento materno é de fundamental importância 

para o recém-nascido e pode oferecer, ainda, proteção 

imunológica e favorecer o ganho de peso do bebê. Por 

ser considerado um alimento completo para a criança 

até os seis meses de vida, é recomendada a sua 

utilização de maneira exclusiva e a prática deve ser 

fomentada, embora não apresente ganhos importantes 

para a nutriz. 

 

Questão 40 

A ética é construída por uma sociedade com base:  

a) Na genética das pessoas, que se passa por geração, 

como se estivesse no próprio DNA da pessoa. 

b) Na educação formal e tradicional que é dada nas 

escolas. 

c) Nas muitas disciplinas ministradas nas 

universidades e outras instituições de ensino superior. 

d) Em um conjunto de valores positivos, históricos e 

culturais, apreendidos em casa, na escola, no trabalho 

e na vida social. 

 

 

 

 

 


