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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões 01, 02 e 03. 

 

TEXTO I 

Direito de ter direitos 

 

É muito importante entender bem o que é cidadania. É uma palavra usada todos os dias e 

tem vários sentidos. Mas hoje significa, em essência, o direito de viver decentemente. 

Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser 

sem constrangimento. É devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. Éo direito de 

ser negro sem ser discriminado, de praticar uma religião sem ser perseguido. 

Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o 

sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse 

comportamento, está o respeito à coisa pública. 

O direito de ter direitos é uma conquista da humanidade. Da mesma forma que a anestesia, 

as vacinas, o computador, a máquina de lavar, a pasta de dente, o transplante no coração. 

Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. 

E outros batalharam para você votar aos dezesseis anos. Lutou-se pela ideia de que todos os 

homens merecem a liberdade e de que todos são iguais diante da lei. 

Pessoas deram a vida combatendo a concepção de que o rei tudo podia porque tinha poderes 

divinos e aos outros cabia obedecer. 

No século XVIII, a rebeldia a essa situação detonou a Revolução Francesa, um marco na 

história da liberdade do homem. 

No mesmo século surgiu um país fundado na ideia de liberdade individual: os Estados 

Unidos. Foi com esse projeto revolucionário que eles se tornaram independentes da Inglaterra. 

Desde então, os direitos foram se alargando, se aprimorando, e a escravidão foi abolida. 

Alguém consegue hoje imaginar um país defendendo a importância dos escravos para a economia? 

Mas esse argumento foi usado durante muito tempo no Brasil. Os donos de terra alegavam 

que, sem escravos, o país seria uma catástrofe. Eles se achavam no direito de bater e até matar os 

escravos que fugissem. Nessa época, o voto era um privilégio: só podia votar quem tivesse dinheiro. 

E para se candidatar a deputado, só com muita riqueza em terras. 

No mundo, muitos trabalhadores ganharam direitos. Imagine que, no século passado, na 

Europa, crianças chegavam a trabalhar até quinze horas por dia. E não tinham férias. 

As mulheres, relegadas a segundo plano, passaram a poder votar, símbolo máximo da 

cidadania. Até há pouco tempo, justificava-se abertamente o direito do marido de bater na mulher e 

até matá-la. 

Autor: Gilberto Dimenstein. (Cidadão de Papel. São Paulo: Ática, 1995).  
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QUESTÃO 01 

Leia as informações sobre o texto I e assinale a alternativa correta: 

I - De acordo com o autor ter cidadania implica apenas ter direitos. 

II – O autor, desde o início do texto, coloca em evidência a relevância da questão sobre a qual 

discorre. 

 III - Para o autor ter cidadania significa também ter respeito às normas sociais. 

 IV- No segundo parágrafo, o autor expressa a cidadania em termos de direitos; no terceiro 

 parágrafo, a cidadania, em termos de deveres. 

 

A alternativa está correta apenas em: 

 

a) São Corretas as sentenças I, III e IV  

b) São corretas as sentenças I, II e IV  

c) São corretas as sentenças II, III e IV  

d) Está correta apenas a sentença IV  

e) Todas as sentenças são falsas 

QUESTÃO 02 

 Para regular a concordância dos verbos, a norma padrão institui certos paradigmas que 

devem ser mantidos nos usos formais da língua. Com base nesse princípio, analise a adequação das 

formas verbais destacadas, usadas a seguir, aos referidos paradigmas e assinale a alternativa que 

está INCORRETA. 

 

a) “Até há pouco tempo, justificavam-se abertamente o direito do marido de bater na mulher e 

até matá-la. 

b) “Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania”. 

c) “Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de 

votar”. 

d) As mulheres, relegadas a segundo plano, passaram a poder votar, símbolo máximo da 

cidadania. 

e) No mesmo século surgiu um país.  

 

QUESTÃO 03 

 Leia o enunciado: “Nessa época, o voto era um privilégio: só podia votar quem tivesse 

dinheiro. E para se candidatar a deputado, só com muita riqueza em terras”. A palavra destacada 

indica uma relação semântica de: 

 

a) Restrição/ressalva 

b) Oposição/aversão 

c) Concessão/permissão 
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d) Afirmação/declaração 

e) Causa/razão 

QUESTÃO 04 

 Leia a tira abaixo e interprete as proposições descritas sobre a linguagem empregada no 

gênero textual analisado: 

 

I - As construções fonéticas do personagem Chico Bento e de sua mãe, assim como a falta de 

concordância, são características comuns na linguagem das pessoas que residem rural, por isso não 

devem ser respeitadas. 

II - O autor da tira usou seu conhecimento da polissemia das palavras para produzir efeitos de 

humor. 

III – A fala do personagem Chico Bento evidencia o uso formal da linguagem.  

IV- É apresentada, na tirinha, uma visão estereotipada de uma fala que extingue, quase sempre, 

algumas letras das palavras. 

 

Estão corretas as sentenças em: 

 

a) I, II, III e IV 

b) II, III e IV 

c) II e III 

d) II e IV 

e) Apenas a IV 

QUESTÃO 05 

 No enunciado: “Não faça, por favor!”, se for mudada a posição da vírgula para antes do verbo 

fazer, é CORRETO afirmar que: 

a) A nova sentença ficará incoerente. 

b) Não ocorrem mudanças substanciais de sentido na nova sentença. 
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c) Ocorrem mudanças substanciais de sentido na nova sentença, inclusive com modificações 

também na regência do verbo fazer. 

d) Ocorrem substanciais de sentido na nova sentença. 

e) Ocorrem mudanças substanciais de sentido na nova sentença, com modificações também na 

classificação do sujeito do verbo fazer. 

 

Atende para a Charge abaixo e responda as questões 06 e 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      (Disponível em: >https://www.google.com.br/search?q=charge+sobre+uber+e+taxi&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Yy-:Data da consulta: 01 de novembro de 2019). 

 

QUESTÃO 06 

Leia com atenção as sentenças abaixo que tratam da analisada e responda o que se pede: 

 

I - Pode-se concluir, com base nos efeitos de sentido, conforme está descrito na charge, que a 

categoria dos taxistas, principal concorrente do transporte urbano de passageiros, via 

aplicativo Uber, não vem reconhecendo as facilidades que os avanços da era contemporânea, 

fruto da inovação tecnológica, que deste aplicativo decorrem, bem como o benefício para a 

população que se utiliza deste serviço. 

 

II- É possível se afirmar, dentre muitas interpretações propostas, que uma das intenções 

comunicativas implícitas no discurso do chargista seja de provocar a categoria dos taxistas a 

buscar novos mecanismos de atualização, facilidades tecnológicas e/ou de competividade na 

sua área profissional. 

 

III- Jamais se pode implicitar, na charge, o discurso das facilidades de acesso ao transporte 

de passageiros via Uber, através do avanço tecnológico presente no serviço e com objetivos 

benéficos a população. 

 

 Estão corretas as sentenças em: 
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a) I, II e III 

b) II e III 

c) I e II 

d) Apenas a I 

e) Apenas a III 

 

QUESTÃO 07 

 

 As expressões descritas na charge analisada: “A volta da máquina de escrever, do seriado 

Jaspion” são consideradas, do ponto de vista sintático, em relação a sentença “nós taxistas 

queremos o fim do Uber”, como: 

 

a) predicados nominais do sujeito “Nós taxistas”. 

b) objetos diretos do verbo “queremos”. 

c) complementos nominais do substantivo Uber. 

d)  sujeitos cujos predicados estão em “queremos o fim do Uber”. 

e) Objetos diretos e indiretos do verbo “queremos” 

 

QUESTÃO 08 

Leia o texto II abaixo e responda o que se pede na questão. 

A mulher foi passear na capital.  

Dias depois o marido dela recebeu um telegrama: 

“Envie quinhentos reais. Preciso comprar uma capa de chuva. Aqui está chovendo sem parar”. 

E ele respondeu: 

“Regresse. Aqui chove mais barato”. 

 

Autor: Ziraldo, in As Anedotas do Pasquim, adaptada.  

 No enunciado: “Envie quinhentos reais. Preciso comprar uma capa de chuva. Aqui está 

chovendo sem parar”. A expressão em destaque, traduz o sentido de: 

a) Concessão/permissão 

b) Finalidade/intenção 

c) Seguimento/continuidade 

d) Interrupção/observação 

e) Explicação/elucidação 
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Analise atentamente os textos III e IV, descritos abaixo e responda ao que se pede: 

 

Texto III 

 

“Todo o progresso do mundo não vale o choro de uma criança faminta”. (Dostoiévski). 

 

Texto IV 
 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: > http://4.bp.blogspot.com/-X_ZNbToruG8/Ua0LTFRr2bI/AAAAAAAAABo/spHdPZKGpzE/s1600/01cha_538.jpg<. Data da 

consulta: 03 de Novembro de 2019. 

 

QUESTÃO 09 

 Ao comparar os textos III e IV, acima, e que já tenham sido analisados, é correto considerar 

que: 

a) As expressões IPHONE e IPHOME, por estarem, inseridas em ambientes sociais diferentes, 

em nada se relacionam na denúncia compreendida a partir da comparação estabelecida nos 

textos III e IV.  

b) A relação entre avanços tecnológicos e atrasos sociais, estes ainda persistentes no Brasil, não 

constitui nenhuma contradição. 

c) Embora escritos através de desiguais estratégias textuais, os dois textos denunciam temática 

igual. 

d) O autor do Texto II apresenta defesa, na sua tese, de que não existe criança faminta sem 

progresso. 

e) O que o autor da charge quer dizer é que o IPHONE está para os idosos assim como o 

IPHOME está para a falta de progresso 
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QUESTÃO 10 

 

 As partes destacadas no enunciado: “Todo o progresso do mundo não vale o choro de uma 

criança faminta” sintaticamente exercem função, na sequência, como: 
 

a) Adjunto adnominal, adjunto adnominal, núcleo do sujeito e objeto direto do verbo valer. 

b) Adjunto adnominal, núcleo do sujeito, adjunto adnominal e objeto direto do verbo valer. 

c) Núcleo do sujeito, adjunto adnominal, adjunto adnominal e objeto direto do verbo valer. 

d) Sujeito, adjunto adnominal, adjunto adnominal e objeto direto do verbo valer. 

e) Núcleo do sujeito, objeto direto do verbo valer, adjunto adnominal e adjunto adnominal. 

 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 11 

 Um fazendeiro ao separar uma criação de gado em grupos de 6, percebeu que sobravam 3, ao 

separa a mesma quantidade de gado em grupos de 7, também sobravam3. Sabendo que o número 

de gado estava entre 150 e 160, analise os itens que segue: 

 

I. O número de gado exato é de 153; 

II. O número de gado é equivalente a 156; 

III. O número de gado está entre 156 e 159. 

 

Analise os itens e responda a alternativa correta. 

a) I está correta 

b) II está correta 

c) III está correta 

d) II e III estão corretas 

e) Nenhuma das alternativas 

 

QUESTÃO 12 

 Devido uma mobilização sobre o alto índice de acidentes no trânsito, feita por moradores de 

uma determinada cidade em uma via rápida de duas pistas em mesmo sentido, formou-se um 

congestionamento de 4 km, 2 hm e 5 dam de extensão. Sabendo que cada carro ocupa, em média, 

5m incluindo o espaço até o carro da frente, é possível concluir que o número aproximado de 

automóveis envolvidos nesse congestionamento foi de: 

a) 4.250 
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b) 850 

c) 1.700 

d) 980 

e) 1260 

 

QUESTÃO 13 

 Um comerciante fez uma compra no valor de R$ 1.260,00, ele dividiu sua compra em 4 

parcelas diretamente proporcionais aos números 2,4,6,8. Dessa forma encontra-se valores para a, b, 

c e d, os valores pagos nessas parcelas foram: 

 

a) 126, 252, 378, 504 

b) 63, 106, 251, 371 

c) 98, 129, 246, 394 

d) 112, 203, 353, 520 

e) 168, 297, 450, 630 

 

QUESTÃO 14 

 Em uma escola os alunos foram divididos igualmente em 15 salas de aula. 20% das salas há 

exatamente 30% de meninas, 40% das salas há exatamente 40% de meninas e 40% das salas há 

exatamente 60% de meninas. Se o total de meninas nessa escola é de 414, então o total de alunos na 

escola é de: 

a) 1000 

b) 900 

c) 880 

d) 630 

e) 586 

 

QUESTÃO 15 

 Uma loja vende produtos com pagamento para 45 dias. A loja oferece 12% de descontos para 

pagamento a vista. Qual é a taxa mensal de juro simples paga para quem prefere após 45 dias? 

a) 9% 

b) 0,9% 

c) 0,09% 

d) 1,5% 

e) 8% 
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INFORMÁTICA BÁSICA 

 

QUESTÃO 16 

 Assinale a alternativa que apresenta corretamente um aplicativo padrão do Windows que 

tem a função de processamento de textos 

a) Paint 

b) Internet Explorer 

c) Word  

d) Excel 

e) Powerpoint 

 

QUESTÃO 17 

 A Transferência de uma determinada cópia de um arquivo de um computador remoto para a 

máquina do usuário, recebe o nome de _____________________; já a ação de enviar um arquivo da 

máquina do usuário para a Internet é chamado de _____________________________ e  recebe o 

nome de _________________________ o uso de palavras ou imagens que permitem a abertura de 

páginas na Internet. 

 A alternativa que preenche as lacunas acima adequadamente é:   

a) Hyperlink, Download e Upload. 

b) Hipertexto, Download e Site. 

c) Hyperlink, Upload e Download. 

d) Download, Upload e Hyperlink 

e) Hipertexto, Download e Upload. 

 

QUESTÃO 18 

 O site de busca Google é um dos mais conhecidos e utilizados na internet. Caso um usuário 

deseje pesquisar exatamente a frase: Agente Comunitário de Saúde; ele deve digitar na caixa de 

pesquisa: 

a) “Agente Comunitário de Saúde” 

b) (Agente Comunitário de Saúde) 

c) Agente+Comunitário+de+Saúde. 

d) Agente Comunitário de Saúde 

e) Agente-Comunitário-de-Saúde 
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QUESTÃO 19 

 

 Para abrir a área de impressão no Microsoft Word o usuário deve utilizar quais teclas de 

atalho:   

a) Ctrl + Alt + P  

b) Ctrl + P  

c) Ctrl + Alt + I  

d) Ctrl + Shift + I  

e)  Alt+Shift + I  

 

QUESTÃO 20 

 Qual das opções apresentadas a seguir, deve ser encontrada e utilizada para o envio de e-

mail, quando não quero que os destinatários saibam para que outros endereços de e-mail, uma 

mensagem foi enviada: 

a) Sans Serif  

b) Para 

c) Cc 

d) Ative modo confidencial 

e)  Cco 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

 Ao realizar visita domiciliar na casa de Maria, que havia 5 (cinco) dias que tinha dado à luz a 

um menino pesando 3,0 kg, João, Agente Comunitário de Saúde, notou, após pesar a criança que o 

mesmo tinha perdido 200,00g (duzentos gramas) desde o dia em que nasceu. Imediatamente João 

orientou a mãe da criança para levar a criança ao hospital, afirmando que não seria normal essa 

perda de peso em bebês com poucos dias de vida.   

 

Com base no Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde podemos afirmar que: 

 

a) A atitude do ACS está correta, pois nos primeiros dias de vida, não é normal o bebê perder 

peso. 

b) A atitude do ACS está incorreta, pois apesar de não ser normal a perda de peso em bebês 

com poucos dias de vida, a mãe deveria ter sido orientada a procurar a Unidade Básica de 

Saúde e não o hospital. 

c) A atitude do ACS está incorreta, pois nos primeiros dias de vida é normal o bebê perder 

peso, devido à perda de líquido e a eliminação das primeiras fezes.  

d) A atitude do ACS está correta, pois a crianças que nascem com 3,0kg ou menos têm maiores 

riscos de apresentar problemas de saúde.    
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e)  A atitude do ACS está  incorreta, pois antes de orientar a mãe para levar a criança ao 

hospital deveria ter ser reunido com a Equipe da Unidade de Saúde para ter certeza sobre a 

orientação adequada no caso.  

 

QUESTÃO 22  

 Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma orientação correta  sobre os cuidados 

com o bebê, segundo o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde:  

 

a) Não usar perfume, óleos industrializados e talco na pele do bebê, pelo risco de aspiração do 

talco e por causar alergias. 

b) Usar faixa ou esparadrapo no coto umbilical para evitar infecções. 

c) Realizar a limpeza diária do coto umbilical durante o banho e deixar sempre seco. 

d) Limpar o bebê com água morna e limpa a cada troca de fralda, mesmo que ele só tenha 

urinado. 

e) Deixar o bebê sem fralda para tomar banho de sol, até as 10 horas da manhã e após as 16:00 

horas, por cinco minutos 

 

QUESTÃO 23  

 No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da 

família, são consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua área 

geográfica de atuação:  

 

I - A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural  

II - 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  

III - A mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas campanhas eleitorais 

municipais 

  

Estão corretos os itens:  

a) I, II e III 

b) I e III 

c) II e III 

d) I e II 

e) Nenhuma das alternativas 

 

QUESTÃO 24  

 No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da 

família, desde que o Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso técnico e tenha 

disponíveis os equipamentos adequados, são atividades do Agente, em sua área geográfica de 

atuação:  
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I. A aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, 

encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; 

II. A medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, sem a necessidade de ser 

assistido por profissional de nível superior membro da equipe;  

III. A orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de 

paciente em situação de vulnerabilidade; 

IV. A aferição de temperatura axilar, em todas as visitas domiciliares, com o devido 

encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de 

referência; 

 

Estão corretos os itens:  

a) I, II e III 

b) I e III e IV 

c) II e IV 

d) I e III 

e) III e IV 

 

QUESTÃO 25  

 

 Com base na Lei 11.350/2006, Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A cada 2 (dois) anos, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às 

Endemias frequentarão cursos de aperfeiçoamento. 

b) Cursos técnicos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias 

poderão ser ministrados nas modalidades presencial e semipresencial e seguirão as diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Municipal de Saúde 

c) Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito de ter concluído o ensino 

médio, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá 

comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos. 

d) Caso o Agente Comunitário de Saúde adquira casa própria fora da área geográfica de sua 

atuação, será excepcionado o requisito exigido para exercício do cargo de residir na área da 

comunidade em que atuar; sendo  mantida sua vinculação à mesma equipe de saúde da 

família em que esteja atuando.  

e) Pode ser alterada a área geográfica de atuação do Agente Comunitário de Saúde quando 

houver risco à sua integridade física ou de membro de sua família decorrente de ameaça por 

parte de membro da comunidade onde reside e atua. 

 

QUESTÃO 26  

 Com base na lei 8080 de 19 de setembro de 1990,  assinale a alternativa INCORRETA: 
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a) O  dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

b) O dever do Estado de garantir à Saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e 

da sociedade. 

c) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

complementar. 

d) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

e) Não é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de 

capital estrangeiro na assistência à saúde.  

 

QUESTÃO 27  

 Entende-se por _________________________ um conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; 

 De acordo com a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, a lacuna acima deve ser preenchida por:  

a) Vigilância Sanitária 

b) Sistema Único de Saúde 

c) Vigilância Epidemiológica 

d) Saúde do Trabalhador 

e) Vigilância Ambiental 

QUESTÃO 28  

 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.  

 A definição acima, se refere a qual princípio do SUS: 

a) Integralidade de Assistência 

b) Participação da Comunidade 

c) Universalidade 

d) Equidade 

e) Regionalização e Hierarquização 

QUESTÃO 29  

 Marque com  de (V) de verdadeiro ou (F) de falso (Falso) as alternativas a seguir 
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 Em relação à vacinação, o Agente Comunitário de Saúde deve orientar os pais para procurar 

a UBS  crianças que: 

 

(       ) Tiverem a marca (cicatriz) da vacina BCG no braço direito, após seis meses da aplicação da  

vacina; 

(          )   Não tiverem o registro da aplicação de qualquer uma das vacinas na Caderneta da Criança; 

(         ) Tiverem informações sobre aplicações de vacinas que não estejam registradas na Caderneta;  

(         ) Não compareceram no dia agendado pela UBS para a vacinação; 

(         ) Não apresentarem qualquer queixa após a aplicação da vacina. 

 

 A alternativa que apresenta a sequencia correte é: 

a) V, F,F,V, F 

b) F, V, F, V, V 

c) V, V,V, F, F 

d) F,F,V,V,F 

e) F,V,V,V,F 

 

QUESTÃO 30 

 A Doença Diarreica Aguda (DDA)  pode ser causada por bactérias, vírus e parasitos, 

caracterizada principalmente pelo aumento do número de evacuações, com fezes aquosas (líquidas) 

ou de pouca consistência.  

 

 É INCORRETO afirmar que na atuação no controle das doenças diarreicas agudas o Agente 

Comunitário de Saúde deve:   

 

a) Identificar sinais e/ou situações de risco em casos de diarreias e orientar sobre o tratamento 

da água para consumo humano, o destino dos dejetos e o lixo residencial; 

b) Acompanhar os pacientes e entregar os medicamentos necessários para o tratamento 

c) Desenvolver ações educativas, levando informações e orientações às famílias e aos 

indivíduos, identificando as medidas de prevenção e controle das doenças diarreicas; 

d) Orientar a população informando-a sobre a doença, seus sinais e sintomas, riscos e formas de 

transmissão; 

e) Atuar como agente mobilizador da comunidade em parceria com as lideranças comunitárias 

chamando atenção das pessoas para a importância da participação de todos em campanhas e 

mutirões no combate às doenças diarreicas agudas.  

 

QUESTÃO 31 

 A ________________________ é caracterizada por uma severa restrição alimentar que é 

imposta pela própria pessoa e que pode trazer graves danos à sua saúde: 
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 A lacuna acima deve ser preenchida por:  

 

a) Bulimia Nervosa 

b) Obesidade 

c) Anorexia Nervosa 

d) Desnutrição  

e) Desidratação 

 

QUESTÃO 32 

 A Diabetes Mellitus 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. São fatores de risco para a doença, EXCETO: 

 

a) Obesidade 

b) História familiar; 

c) Praticar atividade física  

d) Hipertensão arterial 

e) Colesterol e triglicerídeos elevados. 

 

QUESTÃO 33 

 A hanseníase é uma doença transmissível causada por _____________________ que passa de 

uma pessoa para outra por ______________________ e pela ____________________. 

 

 As lacunas acima devem ser preenchida, respectivamente por: 

 

a) Vírus, secreções das vias respiratórias, gotículas de saliva 

b) Bactéria, secreções das vias respiratórias, Pele 

c) Fungo, relação sexual, vias respiratórias 

d) Bactéria, secreções das vias respiratórias, gotículas de saliva 

e) Vírus, relação sexual, Saliva 

 

QUESTÃO 34 

 Associe as informações, relacionando as doenças a suas respectivas medidas de proteção. 

 

1- Tracoma 

2- Dengue 

3- Esquistossomose  

4- Malária 
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(         ) Desenvolver medidas simples de cuidado ambiental para o controle de caramujos.  

(     ) Orientar especialmente a lavagem frequente do rosto das crianças e de melhorias de 

hábitos no cuidado com o corpo e das condições sanitárias e ambientais. 

(       ) A principal medida é evitar a existência de criadouros – locais que acumulam água onde 

os mosquitos possam se reproduzir. 

(        )Orientar o uso de repelentes, uso de roupas e acessórios para diminuir o contato com o 

mosquito, uso de mosquiteiros e cortinas embebidos ou não em inseticidas, colocação de telas 

em portas e janelas 

 

 A sequência CORRETA dessa associação é:  

a) 1, 2, 3.4 

b) 3, 1, 2.4 

c) 3, 4, 1.2 

d) 4, 1, 3.2 

e) 1, 3, 2.4 

 

QUESTÃO 35 

Associe as duas colunas relacionando o conceito à sua definição 

1- Endemia 

2- Epidemia  

3- Pandemia  

(    ) É uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região e pode se 

espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um surto epidêmico.  

(    ) É uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais 

continentes ou por todo o mundo.  

(   ) É qualquer doença que ocorre apenas em um determinado local ou região de forma 

persistente e permanente, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. 

 

 A sequência CORRETA dessa associação é: 

a) 3, 1, 2 

b) 1, 2, 3.  

c) 3, 2, 1. 

d) 2, 3, 1. 

e) 1, 3, 2. 

 

QUESTÃO 36 

 Na atenção à saúde da mulher, uma das atribuições dos ACS é orientar a mulher sobre a 

importância de realizar o exame preventivo de câncer de colo uterino ou Papanicolau.  Deve 

informar que o exame é realizado na Unidade Básica de Saúde. Para realização do exame, são 

necessários alguns cuidados prévios à coleta. 
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 Sobre esses cuidados é CORRETO afirmar: 

a) No dia do exame deve usar duchas vaginais para realização de limpeza interna. 

b) Até o dia anterior ao exame pode usar anticoncepcional local 

c) Não ter relações sexuais com penetração vaginal 48 horas antes do exame. 

d) A presença de sangue menstrual não altera o resultado do exame. 

e) Não realizar a higienização no dia do exame para manter a flora normal. 

QUESTÃO 37 

 A visita domiciliar é a atividade primordial no processo de trabalho do Agente Comunitário 

de Saúde (ACS) e possibilita que o ACS não entre somente no espaço físico da casa de uma família, 

mas em tudo o que esse espaço representa.  

 Analise as afirmações abaixo relacionadas às possibilidades da visita domiciliar: 

I- Conhecer os principais problemas de saúde dos moradores da comunidade.  

II- Divulgar e explicar o funcionamento da unidade de saúde e quais as atividades 

disponíveis.  

III- Identificar as famílias que necessitam de acompanhamento mais frequente ou especial 

para elaborar e executar o plano de cuidados de enfermagem. 

IV- Perceber quais as orientações que as pessoas mais precisam ter para cuidar melhor da 

sua saúde e melhorar sua qualidade de vida.  

 

 É VERDADE o que se afirma em:  

a) I, II, III e IV.  

b) I, II e III.  

c)  II e IV  

d)  I e III. 

e) I, II e IV. 

 

QUESTÃO 38 

 

 O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária no trabalho do 

Agente Comunitário de Saúde (ACS). Para acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, 

desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde, o ACS deve 

solicitar, durante a visita domiciliar, a caderneta da criança e verificar o crescimento e 

desenvolvimento.  O peso é um marcador importante nesse acompanhamento. 

 

Sobre o peso da criança pode-se afirmar: 

 

I- Os bebês nascem com peso entre 2 kg e 4 kg, sendo considerado peso normal. 

II- Nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso e isso é normal. Perde líquido e elimina as 

primeiras fezes (mecônio). Ele está se acostumando ao novo ambiente. Deve recuperar seu 

peso em mais ou menos 10 dia. 
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III- A melhor estratégia natural de nutrição e ganho ponderal de crianças de 0 a 6 meses é 

o Aleitamento Materno. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

a) II. 

b) I e II. 

c) I, II e III. 

d) III. 

e) II e III. 

 

QUESTÃO 39 

 

 Aids é uma DST causada por um vírus chamado HIV, que age destruindo as células que 

fazem a defesa do corpo contra as doenças – os glóbulos brancos. O HIV passa de uma pessoa 

infectada para outra por meio de quatro líquidos produzidos pelo nosso corpo.  

 

 É INCORRETO afirmar que um desses líquidos é:  

 

a) Leite do peito da mãe infectada para o bebê. 

b) Sangue.  

c) Esperma.  

d) Líquido da vagina.  

e) Urina. 

 

QUESTÃO 40 

 

 O Agente Comunitário de Saúde deve estar vigilante às doenças ou agravos que podem 

acometer às famílias da sua área de abrangência. Na visita domiciliar, ao se deparar com indivíduo 

que apresente manchas na pele (esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas) com alterações de 

sensibilidade, aparecimento de nódulos debaixo da pele, normalmente sem sintomas; diminuição 

ou queda de pelos, especialmente das sobrancelhas; ausência de sudorese no local (pele seca), o 

ACS deve suspeitar de:  

 

a) Hantavirose. 

b) Tuberculose.  

c) Hanseníase.  

d) Hipertensão Arterial Sistêmica.  

e) Lúpus Eritematoso Sistêmico. 

 


