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Mulher Maravilha (Zé Neto e Cristiano) 

 

Tem brinquedo espalhado pela casa toda 

E as paredes rabiscadas com o giz de cera 

Mudou de tal maneira 

Nossa vida já não é a mesma 

A gente já não dorme mais a noite inteira 

Na mesa tem dois copos e uma mamadeira 

Mudou de tal maneira 

Nossa vida já não é a mesma 

Tem um pinguinho de gente correndo na sala 

Com o sorriso banguelo, eu não quero mais nada 

Sabe aquele amor que se multiplica? 

Quem nunca sonhou ter isso na vida? 

Ser herói de alguém e, melhor ainda 

Ter do lado a Mulher Maravilha 

Questão 01 

O texto traz como conteúdo principal: 

a) Um cachorrinho que vive correndo pela casa. 

b) Tem muito brinquedo espalhado e que é 

impossível viver assim. 

c) O problema de não dormir direito a noite. 

d) A alegria de ter um filho, que ainda é bem 

pequeno. 

 

 

Questão 02 

A palavra pinguinho foi empregada no texto no 

sentido de: 

a) Se referindo ao tamanho da criança. 

b) Um pingo de algum líquido escorrendo pela sala. 

c) Coisa muito pequena espalhada pela casa. 

d) Uma pequena mancha na roupa do bebê. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 03 

A parte do texto que diz: “Sabe aquele amor que se 

multiplica?”, nos traz uma oração: 

a) Exclamativa. 

b) Interrogativa. 

c) Conotativa. 

d) Denotativa. 

 

Questão 04 

Marque abaixo o item onde todas as palavras estão 

escritas de forma CORRETA: 

a) Tragédia, empréstimo, arcabouço. 

b) Próximo, esfoço, estrupo. 

c) Cabide, retrospequitiva, análogo. 

d) Barcaça, palhero, aeroporto. 

 

Questão 05 

Pedro vive sempre correndo pelo mundo. Ele é um 

grande GUERREIRO! A palavra guerreiro nessa 

frase tem função de: 

a) Advérbio.   b) Locução. 

c) Adjetivo.   d) Adjunto. 

 

Questão 06 

Marque o item abaixo onde a palavra está acentuada 

de forma INCORRETA: 

a) Pragmátismo. 

b) Café. 

c) Tráfego. 

d) Terapêutico. 

 

Questão 07 

Marque o item onde só constam palavras derivadas: 

a) Maresia, sol, infiel. 

b) Pedreiro, vidraça, luzeiro. 

c) Caiado, roubo, insuportável. 

d) Maremoto, terremoto, terra. 

 

Questão 08 

O texto de uma novela é do gênero textual: 

a) Dissertativo.  b) Conotativo. 

c) Argumentativo.  d) Narrativo. 

 

Questão 09 

Pedro, Paulo, Macedônia, Brasil, Teles, são: 

a) Advérbios. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
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b) Adjetivos. 

c) Verbos. 

d) Substantivos. 

 

Questão 10 

Choveu!. Aqui temos: 

a) Uma oração. 

b) Um período. 

c) Uma frase. 

d) Um período composto. 

 

Questão 11 

Um jogo de futebol é composto por dois tempos de 

45 minutos e um intervalo de 15 minutos entre eles. 

Suponha que um jogo que não tenha prorrogações 

comece às 16h e 10min, em que horário vai acabar 

esse jogo? 

a) 17h15min. 

b) 17h35min. 

c) 17h55min. 

d) 18h10min. 

 

 

Questão 12 

Uma pessoa que completa 56 anos em 2019 nasceu 

em que ano? 

a) 1962. 

b) 1963. 

c) 1968. 

d) 1971. 

 

 

Questão 13 

Em um auditório com 1.356 pessoas foram formados 

subgrupos com 4 participantes. Quantos subgrupos 

teremos nesse auditório? 

a) 339. 

b) 439. 

c) 376. 

d) 289. 

 

 

 

 

 

Questão 14 

As maiores cidades do Brasil têm um problema em 

comum, além da violência e do desemprego: os 

congestionamentos diários. Nos últimos dez anos, a 

frota de veículos do país passou de 30 milhões para 

50 milhões. 

Supondo que o acréscimo tenha sido exclusivamente 

de veículos contendo 4 pneus (sem considerar o 

estepe), quantos pneus tivemos de acréscimo nas 

cidades brasileiras? 

a) 20 milhões. 

b) 40 milhões. 

c) 60 milhões. 

d) 80 milhões.   

 

Questão 15 

Tendo por base a questão anterior: Supondo que o 

acréscimo tenha sido de veículos contendo 4 pneus 

(sem considerar o estepe) e de veículos contendo 2 

pneus, em quantidades iguais, quantos pneus tivemos 

de acréscimo nas cidades brasileiras? 

a) 20 milhões. 

b) 40 milhões. 

c) 60 milhões. 

d) 80 milhões.   

Questão 16 

Ricardo participou de uma maratona de forró. Ficou 

dançando durante 2.160 minutos. Por quantas horas 

Ricardo dançou: 

a) 12 horas. 

b) 24 horas. 

c) 48 horas. 

d) 36 horas. 

 

 

Questão 17 

A cada 15 minutos Sandra precisa tomar duas gotas 

de um remédio. Deve fazer isso durante 8 horas. 

Quantas vezes Sandra irá tomar as duas gotas de 

remédio? 

a) 32 vezes. 

b) 26 vezes. 

c) 18 vezes. 

d) 16 vezes. 
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Questão 18 

Saraiva tem uma vendinha de frutas. Recebeu ontem 

à tarde, vindo da Central de Abastecimento, 60 

abacaxis, 50 maças, 7 jacas, 22 melancias e 13 

abacates. Quantas frutas ao todo recebeu Saraiva: 

a) 148. 

b) 152. 

c) 150. 

d) 154. 

 

 

Questão 19 

Yasodora Córdova, pesquisadora da Digital Kennedy 

School e do First Draft News, de Harvard, destaca 

alguns fatores sociais para a difusão de 

desinformação no Brasil, que são: 
Fonte: Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

45978191. Acessado em 01 mar de 2019. (Adaptado) 

 

a) A nova safra de militantes de direita, mais 

massificados e organizados em rede. 

b) O despreparo dos órgãos públicos, a conivência da 

imprensa oficial e a crise econômica. 

c) A falta de veículos de imprensa locais, a falta de 

bibliotecas e o acesso limitado à internet. 

d) O sentimento de antipetismo, a rejeição aos 

candidatos e o baixo nível intelectual do eleitor. 

 

Questão 20 

O opositor venezuelano, ao regime chavista, se 

autoproclamou presidente interino e foi reconhecido 

como tal por diversos países - entre eles, Brasil, EUA, 

os da União Europeia e os do Grupo de Lima, que 

reúne a maioria dos países latino-americanos. A OEA 

(Organização dos Estados Americanos) também 

declarou apoio ao oposicionista.  
Fonte: Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

47406269. Acessado em 01 mar de 2019. (Adaptado) 

 

Marque a alternativa que indica o nome do 

autoproclamado presidente venezuelano. 

a) Henrique Capriles. 

b) Leopoldo López. 

c) Juan Guaidó.  

d) Julio Borges. 

 

 

 

 

 

Questão 21 

O Brasil é reconhecido como um modelo para a 

redução da epidemia do HIV graças à sua política de 

acesso universal ao tratamento gratuito com 

medicamentos antirretrovirais. Referente a isso tem-

se discutido de que estaríamos realmente próximos do 

fim da AIDS. Assinale a opção CORRETA sobre esta 

discussão. 

a) A principal característica da sociedade brasileira é 

a distribuição igualitária do poder e dos recursos, que 

pouco interfere na distribuição de remédios antivirais 

para os grupos chave. 

b) Apesar do Ministério da Saúde ter indicado 

estabilidade da epidemia da AIDS em 2015, a United 

Nations Programmeon HIV/AIDS (UNAIDS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que a 

AIDS cresce nos grupo-chave. 

c) O Projeto Nomes não trouxe colaborações 

circunstanciais sobre o HIV/AIDS sendo um projeto 

que trouxe mais discriminação do que ganhos para 

compreensão epistemológica sobre o HIV/AIDS. 

d) As respostas biomédicas como o desenvolvimento 

da Profilaxia pós-Exposição (PEP) e da Profilaxia 

pré-Exposição (PrEP) substituem as respostas sociais 

e políticas contra o avanço do HIV/AIDS. 

 

Questão 22 

Os dois mecanismos de participação (incluindo as 

autoridades de saúde e a população) no sistema 

nacional de saúde são os conselhos e as conferências. 

Referente aos conselhos e conferências de saúde, 

AFIRMA-SE: 

 

I. Os conselhos de saúde existem em todos os 

níveis do sistema de saúde e são mecanismos de 

controle social e aprovação do orçamento que 

avaliam as propostas executivas e o desempenho. 

II. As conferências de saúde são convocadas 

periodicamente para discutir assuntos variados e para 

transmitir os diferentes interesses para uma 

plataforma/formulação de políticas comum. 

III. Embora muitos especialistas tenham se 

questionado se os conselhos têm a capacidade de 

controlar o governo, não se chegou a uma conclusão 

definitiva, devido à grande diversidade na capacidade 

política da sociedade civil no Brasil e também à 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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distribuição desigual de recursos entre seus 

residentes. 

 

Assinale a opção CORRETA: 

a) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

b) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

c) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

d) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

 

Questão 23 

Atuação dos profissionais de saúde, no que se refere 

ao planejamento familiar, deve estar pautada no 

pressuposto básico de que todas as pessoas têm o 

direito à livre escolha dos padrões de reprodução que 

lhes convenham como indivíduos ou casais" 

(BRASIL, 1987). 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual do 

coordenador de grupos de planejamento familiar, 

Brasília, Centro de Documentação, 1987. 

 

Com base no texto apresentado, avalie as afirmações 

a seguir sobre a atuação dos profissionais de saúde 

quanto aos direitos sexuais, direitos reprodutivos e 

métodos anticoncepcionais, julgue os itens: 

 

I- Fundado nos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da paternidade responsável, o planejamento 

familiar é livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos 

para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 

coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas. 

II- O Planejamento Familiar deve ser tratado dentro 

do contexto dos direitos reprodutivos, tendo, 

portanto, como principal objetivo garantir às 

mulheres e aos homens um direito básico de 

cidadania, previsto na Constituição Brasileira: o 

direito de ter ou não filhos/as. 

III- Os métodos comportamentais de planejamento 

familiar são técnicas para obter ou evitar a gravidez 

mediante a auto-observação de sinais e sintomas que 

ocorrem no organismo feminino ao longo do ciclo 

menstrual.  

IV- Baseando-se na identificação do período fértil da 

mulher, o casal pode concentrar as relações sexuais 

nesta fase, caso deseje obter uma gravidez, ou abster-

se de ter relações sexuais, caso deseje espaçar ou 

evitar a gravidez. 

a) As proposições I e II estão corretas. 

b) As proposições II e III estão corretas. 

c) As proposições I, II, III e IV estão corretas. 

d) Somente a proposição II está correta. 

 

Questão 24 

O aconselhamento é entendido como um "processo de 

escuta ativa individualizado e centrado no indivíduo. 

Pressupõe a capacidade de estabelecer uma relação de 

confiança entre os interlocutores visando o resgate 

dos recursos internos do indivíduo para que ele tenha 

possibilidade de reconhecer-se como sujeito de sua 

própria saúde e transformação" 

Ministério da Saúde 1999. Coordenação de 

DST/AIDS. Manual de controle das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis e AIDS. 3ª ed. 

Brasília. 

 

Com base no texto apresentado, avalie as afirmações 

a seguir: 

I- A prática de aconselhamento pressupõe a 

identificação e acolhimento da demanda do indivíduo 

ou casal, entendida como suas necessidades, dúvidas, 

preocupações, medos e angústias entre outras, 

relacionadas às questões de planejamento familiar e 

prevenção das DST/AIDS. 

(    ) certo(    ) errado 

 

II- A prática de aconselhamento pressupõe a 

avaliação de risco individual ou do casal, para a 

infecção pelo HIV e outras DSTs. 

(    ) certo(    ) errado 

 

III- A prática de aconselhamento pressupõe a 

avaliação da situação socioeconômica da família por 

parte do profissional, cabendo a este, induzir a família 

a decisão que o profissional julgar mais viável a partir 

das condições de renda e estrutura familiar (indivíduo 

ou casal).  

(    ) certo(    ) errado 

 

IV- Implica, portanto, na promoção de um diálogo no 

qual a mensagem é contextualizada às características 

e vivência da(s) pessoa(s) e na necessidade de 

participação ativa nesse processo. 

(    ) certo(    ) errado 

 

A sequência CORRETA corresponde a alternativa: 

a) Certo, certo, errado, certo. 

b) Errado, errado, errado, certo.  
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c) Certo, certo, certo, errado. 

d) Errado, certo, errado, errado. 

 

Questão 25 

De acordo com a Portaria Nº 2.488/GM de 2011, a 

Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da 

Família sua estratégia prioritária para expansão e 

consolidação da atenção básica, devendo seguir as 

diretrizes da atenção básica e do SUS, prevendo como 

fundamentos e diretrizes, EXCETO: 

a) Apoiar a articulação de instituições, em parceria 

com as Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e 

do Distrito Federal, para capacitação e garantia de 

educação permanente para os profissionais de saúde 

da Atenção Básica. 

b) Estimular a participação dos usuários como forma 

de ampliar sua autonomia e capacidade na construção 

do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades 

do território, no enfrentamento dos determinantes e 

condicionantes de saúde, na organização e orientação 

dos serviços de saúde a partir de lógicas mais 

centradas no usuário e no exercício do controle social. 

c) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a 

permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações 

setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos 

condicionantes e determinantes da saúde das 

coletividades que constituem aquele território sempre 

em consonância com o princípio da equidade. 

d) Possibilitar o acesso universal e contínuo a 

serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada aberta e 

preferencial da rede de atenção, acolhendo os 

usuários e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas 

necessidades de saúde. 

 

Questão 26 

De acordo com Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 

1º de outubro de 2003), no que se refere aos direitos 

do idoso, avalie os itens: 

 

I- Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada 

a gratuidade dos transportes coletivos públicos 

urbanos e semiurbanos, inclusive nos serviços 

seletivos e especiais. 

II- O idoso que estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá sua 

situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, 

devendo a autoridade judiciária competente, com 

base em relatório elaborado por equipe 

interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma 

fundamentada pela possibilidade de reintegração 

familiar ou pela colocação em família substituta. 

III- Desconto de 50% (cinquenta por cento), no 

mínimo, no valor das passagens, para os idosos que 

excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou 

inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 

 

Está correto o que se afirma em: 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas I e III. 

d) Apenas II e III. 

 

Questão 27 

A realização de visitas domiciliares regulares e 

periódicas para identificação e acompanhamento de 

grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por 

meio de ações de promoção da saúde, de prevenção 

de doenças e de educação em saúde, constitui-se: 

a) Atividade típica do Agente Comunitário de Saúde, 

em sua área geográfica de atuação. 

b) Atividade do Agente Comunitário de Saúde, em 

sua área geográfica de atuação, assistidas por 

profissional de saúde de nível superior, membro da 

equipe. 

c) Atividade do Agente Comunitário de Saúde 

compartilhada com os demais membros da equipe. 

d) Atribuição para fim exclusivo de controle e 

planejamento das ações de saúde. 

 

Questão 28 

Com base na Lei n.º 11.350/2006, assinale o item 

INCORRETO: 

 

a) O detalhamento das visitas domiciliares, com 

coleta e registro de dados relativos a suas atribuições, 

para fim exclusivo de controle e planejamento das 

ações de saúde é uma das atividades típicas do Agente 

Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de 

atuação. 

b) Entende-se por Educação Popular em Saúde as 

práticas político-pedagógicas que decorrem das ações 

voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação 

da saúde, estimulando o autocuidado, a prevenção de 

doenças e a promoção da saúde individual e coletiva 

a partir do diálogo sobre a diversidade de saberes 

culturais, sociais e científicos e a valorização dos 
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saberes populares, com vistas à ampliação da 

participação popular no SUS e ao fortalecimento do 

vínculo entre os trabalhadores da saúde e os usuários 

do SUS.    

c) O Agente Comunitário de Saúde tem como 

atribuição o exercício de atividades de prevenção de 

doenças e de promoção da saúde, a partir dos 

referenciais 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 preventiva 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 supervisão do gestor 

municipal, distrital, estadual ou federal.  

d) A execução de ações de prevenção e controle de 

doenças, com a utilização de medidas de controle 

químico e biológico, manejo ambiental e outras ações 

de manejo integrado de vetores é uma das atividades 

típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua área 

geográfica de atuação. 

 

Questão 29 

Quanto à Convivência familiar e comunitária marque 

a alternativa INCORRETA: 

 

I- A Legislação brasileira prevê que as crianças ou 

adolescentes inseridos em programa de acolhimento 

familiar ou institucional terão no máximo a cada 18 

(dezoito) meses sua situação reavaliada, sendo que a 

autoridade judiciária competente, deve decidir de 

forma fundamentada pela possibilidade de 

reintegração familiar ou pela colocação em família 

substituta. 

II- À criança cuja mãe adolescente estiver em 

acolhimento institucional será garantida a 

convivência integral.  

III- Crianças e adolescentes têm direitos à criação e 

educação no seio familiar e, excepcionalmente, em 

família substituta, assegurada a convivência familiar 

e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral. 

IV- Será garantida a convivência da criança e do 

adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, 

por meio de visitas periódicas promovidas pelo 

responsável ou, nas hipóteses de acolhimento 

institucional, pela entidade responsável, 

independentemente de autorização judicial. 

É correto o que se afirma em: 

a) I e II, apenas.  

b) II e IV, apenas.  

c) II, III e IV, apenas. 

d) I e III apenas.  

 

Questão 30 

Recusar, retardar ou dificultar a assistência à saúde do 

idoso, ou deixar de prestar assistência quando 

possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de 

iminente perigo, ou, sem justa causa, ou não pedir, 

nesses casos, o socorro de autoridade pública, 

constitui crime, tendo penalidades previstas no 

Estatuto do Idoso. 

BRASIL. Estatuto do idoso, Câmara dos Deputados, 

Lei no 10.741, de 01 de outubro de 2003. DOU de 

03/10/1990. Brasília, DF. 

 

A partir da leitura do texto acima, assinale o item que 

corresponde à penalidade aplicada ao referido crime: 

a) Detenção de seis meses a três anos. 

b) Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

c) Detenção de 01(um) a 06 (seis) meses, ou multa. 

d) Reclusão de 02 (dois) a 06 (seis) anos, e multa. 

 

Questão 31 

Analise os itens a seguir, indicando V(verdadeiro) ou 

F(falso). De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de 

Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

(....) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 

(....) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 

direta e indireta. 

(....) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 

iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional. 

(....) investimentos previstos no Plano Quinquenal do 

Ministério da Saúde. 

 

Assinale a resposta que corresponde à sequência 

CORRETA dos itens:  

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

c) V, V, F, V.   d) F, F, F, F. 
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Questão 32 

A dengue é uma doença viral transmitida pelo 

mosquito Aedes aegypti. Sobre o assunto, é 

CORRETO afirmar que: 

a) A infecção por dengue pode ser assintomática. 

b) A infecção por dengue é bacteriana. 

c) Quem já teve a doença não desenvolve novamente. 

d) Só é preciso se preocupar com a proliferação do 

mosquito durante o período de chuva. 

 

Questão 33 

Atualmente, existem diversos métodos 

contraceptivos disponíveis para evitar uma gravidez 

indesejada e até mesmo doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). Assinale a alternativa que 

NÃO corresponde a um método contraceptivo de 

barreira: 

a) Dispositivo Intrauterino (DIU). 

b) Diafragma. 

c) Preservativo masculino. 

d) Anel vaginal. 

 

Questão 34 

De acordo com o Manual de Cadastramento Nacional 

de Usuários do SUS, o “local de moradia 

estruturalmente separado e independente, constituído 

por um ou mais cômodos”, é descrito pelos Agentes 

Comunitários de Saúde como: 

a) Domicílio.   b) Residência. 

c) Moradia.   d) Cômodos. 

 

Questão 35 

De acordo com o Manual de Cadastramento Nacional 

de Usuários do SUS, o conjunto de pessoas ligadas 

por laços de parentesco, dependência doméstica ou 

normas de convivência, que residem na mesma 

unidade domiciliar. Inclui empregado(a) 

doméstico(a) que resida no domicílio, pensionistas e 

agregados, é definido no cadastramento realizado 

pelos Agentes Comunitários de Saúde como: 

 

a) Segmento da família. 

b) Identificação da família. 

c) Dados pessoais. 

d) Número de pessoas do domicilio. 

 

Questão 36 

De acordo com a Portaria nº 750/2006, na Estratégia 

de Agentes Comunitários de Saúde, a área é definida 

como o conjunto de microáreas cobertas por uma 

equipe de: 

 

a) 02 instrutores/supervisores e, no máximo, 40 

Agentes Comunitários de Saúde. 

b) 01 instrutor/supervisor e, no máximo, 30 Agentes 

Comunitários de Saúde. 

c) 01 instrutor/supervisor e, no máximo, 20 Agentes 

Comunitários de Saúde. 

d) 01 instrutor/supervisor e, no máximo, 15 Agentes 

Comunitários de Saúde. 

 

Questão 37 

A captação de gestantes para início oportuno do pré-

natal é essencial para o diagnóstico precoce de 

alterações e intervenção adequada sobre condições 

que vulnerabilizam a saúde da gestante e da criança. 

Compreende-se por Captação precoce das gestantes 

aquela que oportuniza realização da primeira consulta 

de pré-natal em até: 

 

a) 30 dias da gestação. 

b) 60 dias da gestação. 

c) 90 dias da gestação. 

d) 120 dias da gestação. 

 

Questão 38 

Ao idoso é garantido o direito ao exercício de 

atividade profissional, respeitadas suas condições: 

a) Socioeconômicas, psicológicas e emocionais. 

b) Físicas, intelectuais e psíquicas. 

c) Psicológicas, sociais e mentais. 

d) Sociais, emocionais e financeiras. 

 

Questão 39 

Constituem-se princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

 

I- Integralidade de assistência, 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. 

II- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

III- Regionalização e hierarquização da rede de 

serviços de saúde. 

IV- Ênfase na descentralização dos serviços para os 

municípios. 
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A quantidade de itens certos é igual a: 

a) 1.  b) 2.  c) 3.  d) 4.   

 

Questão 40 

É uma competência geral do Agente Comunitário de 

Saúde atuar na Atenção Primária da Saúde (APS), 

contribuindo para consolidar a Política de Redes de 

Atenção à Saúde, nas Linhas de Cuidado em Atenção 

Psicossocial, Doenças Crônicas, Saúde Materna, 

Neonatal e Lactente e Urgência e Emergência.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde. Diretrizes para 

capacitação de agentes comunitários de saúde em 

linhas de cuidado. Brasília: Ministério da Saúde, 

2016.  

Do exposto, quanto à atuação dos Agentes 

Comunitários de Saúde em relação às doenças 

crônicas, assinale o item INCORRETO: 

 

a) Atuar junto às pessoas com doenças crônicas e 

suas famílias, reconhecendo as implicações destas em 

suas vidas cotidianas e suas demandas para o 

autocuidado em saúde, potencializando os recursos 

das famílias e comunidade na promoção da saúde, no 

cuidado integral em saúde e na prevenção das 

complicações das doenças crônicas. 

b) Atuar de forma interdisciplinar na detecção 

precoce das doenças crônicas, com a identificação de 

fatores de risco no espaço domiciliar e no território, 

articulando ações de promoção da saúde da população 

para a prevenção das doenças crônicas e suas 

complicações. 

c) Acompanhar pessoas com doenças crônicas na 

perspectiva da implementação de planos terapêuticos, 

na identificação precoce das complicações e na 

promoção do viver saudável. 

d) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros 

pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 

mantendo sua responsabilidade pelo 

acompanhamento do plano terapêutico do usuário. 
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Questão 41 

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 42 

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. 

 

Questão 43 

A capacidade do agente de produzir efeitos graves ou 

fatais, de produzir toxinas, de se multiplicar, é 

denominada de: 

a) Patogenicidade.  b) Virulência. 

c) Infectividade.  d) Imunogenicidade. 

 

Questão 44 

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 45 

Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o vírus da 

dengue causa doença febril aguda. Na maioria dos 

casos, os sintomas são leves e autolimitados. 

Contudo, uma pequena parcela dos infectados evolui 

para doença grave. Sobre o vírus da dengue, assinale 

o item INCORRETO: 

a) A infecção por um sorotipo gera imunidade 

permanente para ele. No entanto, uma segunda 

infecção - por um outro sorotipo - é um fator de risco 

para o desenvolvimento da forma grave da doença. 
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b) A infecção por dengue é sempre sintomática, por 

isso deve-se observar os sinais, tendo em vista que a 

infecção pode causar doença grave, levando à morte. 

c) A forma grave da doença inclui dor abdominal 

intensa e contínua, vômitos persistentes e 

sangramento de mucosas, entre outros sintomas. 

d) O período de incubação no homem varia de 4 a 10 

dias, sendo em média de 5 a 6 dias. Após este período, 

surgem os sintomas da doença. 

 

Questão 46 

Arboviroses são as doenças causadas pelos chamados 

arbovírus, onde estão incluídos o vírus 

da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre 

amarela. A classificação "arbovírus" engloba todos 

aqueles transmitidos por: 

a) Artrópodes.  b) Crustáceos. 

c) Anelídeos.   d) Equinodermos. 

 

Questão 47 

O PROFAGS possui os seguintes objetivos: 

a) contribuir para a adequada capacitação e 

qualificação dos agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate a endemias para atuação no SUS. 

b) estimular a formação de Agentes de Saúde no curso 

técnico de enfermagem, considerando as 

especificidades regionais, as necessidades locais e a 

capacidade de oferta institucional de ações técnicas 

de educação na saúde. 

c) Contribuir para a ampliação do escopo de práticas 

na Atenção Básica, com vistas ao aumento da 

resolutividade destes serviços. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 48 

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 49 

De acordo com o Ministério da Saúde, a raiva é uma 

doença infecciosa viral aguda, que acomete 

mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se 

como uma encefalite progressiva e aguda com 

letalidade de aproximadamente 100%. Assinale o 

item CORRETO quanto à sua forma de transmissão: 

 

a) É transmitida ao homem pela saliva de animais 

infectados, principalmente por meio da mordedura, 

podendo ser transmitida também pela arranhadura 

e/ou lambedura desses animais. 

b)  É transmitida por insetos hematófagos (que se 

alimentam de sangue) conhecidos como flebótomos 

ou flebotomíneos. 

c) É transmitida através do contato com a água ou 

lama de enchentes contaminadas com urina de 

animais portadores, sobretudo os ratos. 

d) É transmitida geralmente através da água, 

alimentos e talheres contaminados com o Lyssavirus. 

 

Questão 50 

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. 

https://www.minhavida.com.br/saude/temas/dengue
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/zika-virus
https://www.minhavida.com.br/temas/febre%20chikungunya
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/febre-amarela
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/febre-amarela

