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PORTUGUÊS 
 

TEXTO I 
 
Somos demasiado frívolos: buscamos o atordoamento das 
mil distrações, corremos de um lado a outro achando que 
somos grandes cumpridores de tarefas. Quando o 
primeiro dever seria de vez em quando parar e analisar: 
quem a gente é, o que fazemos com a nossa vida, o 
tempo, os amores. E com as obrigações também, é claro, 
pois não temos sempre cinco anos de idade, quando a 
prioridade absoluta é dormir abraçado no urso de pelúcia 
e prosseguir, no sono, o sonho que afinal nessa idade 
ainda é a vida.  
Mas pensar não é apenas a ameaça de enfrentar a alma 
no espelho: é sair para as varandas de si mesmo e olhar 
em torno, e quem sabe finalmente respirar.  
Compreender que somos inquilinos de algo bem maior do 
que o nosso pequeno segredo individual. É o poderoso 
ciclo da existência. Nele todos os desastres e toda a beleza 
têm significado como fases de um processo.  
Se nos escondermos num canto escuro abafando nossos 
questionamentos, não escutaremos o rumor do vento nas 
árvores do mundo. Nem compreenderemos que o prato 
das inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos 
possíveis ganhos.  
Os ganhos ou os danos dependem da perspectiva e 
possibilidades de quem vai tecendo a sua história. O 
mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar que lhe 
atribui identidade, sem o nosso pensamento que lhe 
confere alguma ordem.  
Viver, como talvez morrer, é recriar-se: a vida não está aí 
apenas para ser suportada nem vivida, mas elaborada. 
Eventualmente reprogramada. Conscientemente 
executada. Muitas vezes, ousada.    
                                         (Pensar é Trasngredir - Lya Luft ) 

 
QUESTÃO 1___________________________________  __                                                                                      
De acordo com as ideias do texto é correto afirmar: 
a. Nosso primeiro dever seria cumprir nossas obrigações 
diárias pela ordem em que se encontram em nossa 
agenda. 
b. Quando nos escondemos num canto escuro, abafando 
nossos questionamentos escutamos o rumor do vento nas 
árvores do mundo. 

 
c.  É o nosso olhar que atribui sentido ao mundo em si, é o 
nosso pensamento que lhe confere alguma ordem. 
d. Precisamos compreender que nossas perdas pesam 
tanto quanto os possíveis ganhos. 

 
QUESTÃO 2________________  _____________________ 
Não está empregada a linguagem conotativa em: 
a. “Mas pensar não é apenas a ameaça de enfrentar a 
alma no espelho...”( linha 11) 
b. “...é sair para as varandas de si mesmo e olhar em 
torno...” ( linha  12) 
c. “Os ganhos ou os danos dependem da perspectiva e 
possibilidades de quem vai tecendo a sua história” ( linha 
23) 
d. “...pois não temos sempre cinco anos de idade, quando 
a prioridade absoluta é dormir abraçado no urso de 
pelúcia” ( linha 07) 
 
QUESTÃO 3_________________________   ________   __   
Leia o fragmento: 
“Se nos escondermos num canto escuro abafando 
nossos questionamentos, não escutaremos o rumor do 
vento nas árvores do mundo.”( linha 18) 
A vírgula empregada no fragmento deu-se: 
a. Para  separar  o  complemento  verbal  do  adjunto 
adverbial. 
b. Para separar a oração subordinada adverbial da oração 
principal. 
c. Para assinalar oração com sujeito subentendido. 
d. Para separar orações coordenadas entre si. 

 
 

QUESTÃO 4________  __________________    ________   
Observe a regência do verbo atribuir no fragmento: “ O 
mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar que lhe 
atribui identidade” ( linha 24) . 
A mesma regência se observa na alternativa: 
a. “Compreender que somos inquilinos de algo bem maior 
do que o nosso pequeno segredo individual.” ( linha 14) 
b. “Se nos escondermos num canto escuro abafando 
nossos questionamentos...” ( linha 18) 
c. “...pois não temos sempre cinco anos de idade...”  
( linha 07) 
d. “...sem o nosso pensamento que lhe confere alguma 
ordem.” ( linha 26) 
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QUESTÃO 5__________________________________ __  
No fragmento: “ Nele todos os desastres e toda a beleza 
têm significado como fases de um processo.” ( linha 16) 
o verbo está flexionado na 3º pessoa do plural pelo 
mesmo motivo que em: 
a. Chegaram, professor e alunos, atrasados à escola. 
b. Encontrei-os na praça. Deviam estar em horário de 
folga. 
c. Os subordinados devem erguer-se quando o presidente 
passar. 
d. Pai, mãe, filho, todos ouviram a declaração dos avós. 
  
QUESTÃO 6____________________________________  _ 
Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo átono 
está mal empregado:  
a. Devo-lhe muito dinheiro. 
b. Não lhe convidei para o evento. 
c. Arrancaram-lhe as esperanças. 
d. Paguei-lhe o débito no prazo devido. 

 

QUESTÃO 7___________________________________    _  
Assinale a alternativa em que foi empregado um par de 
homônimas perfeitas: 
a. Após o cumprimento da tarefa, despedi-me do grupo 
com um caloroso cumprimento. 
b. Na sede do clube faltava água para aliviar a sede de 
tantos torcedores. 
c. Aprumou-se na sela e disse adeus à cela em que passou 
tanto tempo trancafiado. 
d. O gigante aproximava-se da presa com um andar 
gingante. 

 
QUESTÃO 8_____________________ __________   __    _  
Assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente 
acentuadas: 
a. Herói, feiúra, candomblé. 
b. Hífen, cajú, idéia. 
c. Heróico, baiúca, macaúba. 
d. Herói, hífen, candomblé. 

 
QUESTÃO 9________________  ____________________  
Estão corretamente grafadas as palavras da alternativa: 
a. Arsenal, aniverssário. 
b. Conciente, paciente. 
c. Assíduo, previlégio. 
d. Sensatez, insano. 

 
 

QUESTÃO 10__________________________________    _  
Observe: 
I – Rádio, nubente, cônjuge. 
II – Coma, Testemunha, cal. 
III – Cônjuge, Agente, nubente. 
Em quais itens há substantivo cuja variação de gênero 
modificaria sua significação: 
a. Em I , II e III 
b. Em I e II apenas 
c. Em I e III apenas 
d. Em II e III apenas 
 

 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  
QUESTÃO 11___________________________________  _    
Morreu às 14h52 desta sexta-feira [23 de maio de 2012], 
aos 80 anos, o humorista Chico Anysio. Segundo nota 
divulgada pelo Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio, 
onde ele estava internado havia três meses, o humorista 
morreu após uma parada cardiorrespiratória, causada 
por falência múltipla dos órgãos, decorrente de choque 
séptico causado por infecção pulmonar. Ao longo de 
seus 65 anos de carreira, o cearense Chico Anysio criou 
mais de 200 personagens e foi um dos maiores 
humoristas do Brasil com destaque no rádio, na TV, no 
cinema e no teatro. Ele deixa oito filhos e completaria 81 
anos no dia 12 de abril. Sobre Chico Anísio é correto 
afirmar que ele nasceu na cidade de: 
a. Fortaleza 
b. Acopiara 
c. Juazeiro do Norte 
d. Maranguape 
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QUESTÃO 12____________________   ___________   ___  
A Copa do Mundo da FIFA é um dos maiores eventos 
esportivos do planeta. A disputa quadrienal entre as 
melhores seleções do mundo mobiliza bilhões de 
pessoas de todos os quadrantes, de todas as culturas. 
Em 2014, o Brasil será novamente a sede do torneio e 
doze cidades brasileiras receberão os jogos da Copa de 
2014, sendo quatro delas do Nordeste. As cidades 
nordestinas sede da Copa do Mundo de 2014 serão: 
a. Fortaleza (CE), Aracaju (SE), João Pessoa (PB) e Salvador 
(BA). 
b. São Luiz (MA), Teresina (PI), Fortaleza (CE) e Aracaju 
(SE). 
c. Fortaleza (CE), Natal (RN), Maceió (AL) e São Luiz (MA). 
d. Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife (PE) e Salvador (BA). 

 
QUESTÃO 13__________________________________  _  
A arte de pintar é considerada uma das mais nobres e 
valiosas na história da humanidade. No Brasil já 
surgiram grandes pintores com obras fabulosas. Marque 
a opção em que consta um importante pintor brasileiro: 
a. Salvador Dalí 
b. Candido Portinari 
c. Pablo Picasso 
d. Diego Rivera 
 
QUESTÃO 14__    ________________      _____________        
Atualmente, a poluição de origem industrial e doméstica 
é o principal problema das bacias hidrográficas no Brasil 
e, em decorrência disso, a maior parte dos nossos rios 
apresentam níveis de poluição acima dos limites 
aceitáveis pelas normas ambientais. Ao processo 
causado pela entrada de areia e outros materiais 
inorgânicos nos rios, cobrindo seus leitos, damos o nome 
de: 
a. Contenção natural de resíduos 
b. Desmoronamento 
c. Deslizamento 
d. Assoreamento 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 15___________________  ________________  
Uma das primeiras heroínas brasileiras, Bárbara Pereira 
de Alencar nasceu a 11 de fevereiro de 1760, na fazenda 
Caiçara, de propriedade de seu avô Leonel Alencar Rêgo, 
patriarca da família Alencar. Bárbara de Alencar era avó 
do escritor cearense José de Alencar. A fazenda Caiçara, 
onde ela nasceu, fica localizada no município de: 
a. Salgueiro (PE) 
b. Missão Velha (CE) 
c. Campo Sales (CE) 
d. Exu (PE) 

 
QUESTÃO 16_________________________________  ___  
De acordo com números da União Internacional de 
Telecomunicações, divulgados em maio de 2012, o 
número de pessoas que acessam redes sociais 
ultrapassou 1 bilhão.  O Brasil está entre os países com o 
maior número de usuários das redes sociais.  Marque a 
alternativa que não consta uma rede social. 
a. Android 
b. LinkedIn 
c. Orkut 
d. Facebook 

 
QUESTÃO 17________________________________   ___  
Com a finalidade de investigar a atuação do empresário 
de jogos ilegais Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos 
Cachoeira, e suas ligações com agentes públicos e 
privados foi criada a CPMI do Cachoeira. Trata-se de uma 
comissão parlamentar mista de inquérito (Câmara dos 
Deputados e Senado Federal). Marque a opção que 
apresenta a Operação da Polícia Federal do Brasil que 
motivou a criação da CPMI do Cachoeira em 25 de abril 
de 2012. 
a. Operação Satiagraha 
b. Operação Caixa de Pandora 
c. Operação Castelo de Areia 
d. Operação Monte Carlo 
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QUESTÃO 18________________   ___________________   
O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial. 
São 8.514.876,60 quilômetros quadrados de território, 
sendo que tem 16.886 quilômetros de fronteiras. 
Quantos países sul-americanos não fazem fronteira com 
o Brasil? 
a. 4 países 
b. 3 países 
c. 2 países 
d. 1 país 
 

QUESTÃO 19__________________________   ________ _  
O Polígono das Secas é um território reconhecido pela 
legislação como sujeito a períodos críticos de 
prolongadas estiagens. Recentemente as Áreas 
Susceptíveis à Desertificação - SAD, passaram a ser 
denominadas por força de convenções internacionais 
(Convenção de Nairobi), de Semiárido Brasileiro, que 
compreende os estados  do Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e: 
a. O extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. 
b. O sul do Maranhão e o norte de Minas Gerais. 
c. Os estados de Minas Gerais e Mato Grosso. 
d. Os estados do Acre, Tocantins e Pará. 

 
QUESTÃO 20___________________________________  _                                                                        
A Região Metropolitana do Cariri (RMC) foi criada em 
2009, através da Lei Complementar Estadual nº 78. Está 
localizada no sul do estado do Ceará e é composta por 9 
municípios. Marque a alternativa em que constam 
apenas municípios pertencentes à Região Metropolitana 
do Cariri. 
a. Jardim, Santana do Cariri e Missão Velha. 
b. Barbalha, Altaneira e Farias Brito. 
c. Granjeiro, Crato e Nova Olinda. 
d. Caririaçu, Aurora e Juazeiro do Norte. 
 

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

QUESTÃO 21__________________________ ________   _   
Cada Equipe de Saúde da Família deve ser responsável 
por, no máximo: 
a. 1000 pessoas 
b. 2000 pessoas 
c. 3000 pessoas 
d. 4000 pessoas 

 
QUESTÃO 22_____________________________ _____   _ 
De acordo com a lei 8142 avalie os itens abaixo: 
I. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde. 
II. Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde. 
III. Dispões sobre as ações de promoção e prevenção a 
serem desempenhadas pela atenção básica. 
Marque a alternativa correta: 
a. Apenas o item I está correto 
b. Apenas o item II está correto 
c. Apenas os itens I e II estão corretos 
d. Apenas os itens II e III estão corretos 

 
QUESTÃO 23___________________________________  
A Conferência de Saúde deve acontecer: 
a. Todos os anos 
b. A cada dois anos 
c. A cada três anos 
d. A cada quatro anos 

 
QUESTÃO 24__________________________________ _   
A vigilância epidemiológica pode trazer várias 
informações importantes sobre a saúde de uma 
determinada população. A vigilância epidemiológica tem 
várias implicações sobre a saúde de uma população tais 
como: 
I. Estimar a magnitude e distribuição de uma doença. 
II. Detectar epidemias. 
III. Subsidiar o planejamento de políticas de saúde. 
IV. Descrever a fisiopatologia das doenças. 
Marque a alternativa correta: 
a. Apenas os itens I e II estão corretos. 
b. Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
c. Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
d. Os itens I, II, III e IV estão corretos. 

 
QUESTÃO 25___________________________________   
Qual dos itens abaixo representa uma ação de 
prevenção primária? 
a. Reabilitar um paciente após infarto. 
b. Imunização através de vacina. 
c. Diagnóstico precoce de uma doença. 
d. Tratamento medicamentoso de uma doença. 
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QUESTÃO 26__________________________ ________   _   
O Pacto pela Vida representa um documento que 
contempla o pacto firmado entre os três gestores do SUS 
a partir de uma unidade de princípios. Em relação ao 
Pacto pela Vida marque o item correto. 
a. Defende a liberdade de ir e vir e a liberdade de 
expressão. 
b. Define prioridades a serem contempladas pelo serviço 
de saúde entre eles a saúde do idoso, redução da 
mortalidade infantil, promoção da saúde. 
c. Define com exclusividade o direito a vida das crianças 
menores de um ano, ou seja, diminuição da mortalidade 
infantil. 
d. Defende o direito a moradia, saúde e educação de 
qualidade. 
 
QUESTÃO 27_____________________________ _____   _  
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) avalie os itens 
abaixo. 
I. O SUS é composto por um conjunto de ações e serviços 
de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais. 
II. A iniciativa privada poderá participar do SUS, em 
caráter complementar. 
III. O SUS é um serviço de saúde destinado às classes 
sociais menos favorecidas. 
Marque a alternativa correta: 
a. Apenas o item I está correto 
b. Apenas o item III está correto 
c. Apenas os itens I e II estão corretos 
d. Apenas os itens I e III estão corretos 

 
QUESTÃO 28__________________________________  _  
Além da Atenção Básica competem ao Sistema Único de 
Saúde outras funções que são: 
I. Vigilância sanitária 
II. Vigilância epidemiológica 
III. Saúde do trabalhador 
IV. Assistência farmacêutica 
Marque a alternativa correta: 
a. Apenas os itens I e II estão corretos 
b. Apenas os itens II e III estão corretos 
c. Apenas os itens III e IV estão corretos 
d. Os itens I, II, III e IV estão corretos 

 
 

 
QUESTÃO 29________________________________  __  _   
O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto 
por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários. A representação dos 
usuários nos Conselhos de Saúde é de: 
a. 15% 
b. 20% 
c. 25% 
d. 50% 

 
QUESTÃO 30     __________________________________ 
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) avalie os itens 
abaixo. 
I. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), serão organizadas por serviços 
exclusivamente públicos. 
II. A Política Nacional de Atenção Básica tem a Saúde da 
Família como estratégia prioritária para a consolidação da 
atenção básica. 
III. A atenção básica tem como função a promoção á 
saúde e prevenção de agravos, devendo a cura e a 
reabilitação serem ações da atenção secundária. 
Marque a alternativa correta: 
a. Apenas o item I está correto. 
b. Apenas o item II está correto 
c. Apenas os itens I e III estão corretos 
d. Apenas os itens II e III estão corretos 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 31__________________________________  _  
O pré-natal acompanha a gravidez e prepara para o 
parto e pós-parto. A primeira consulta deve ocorrer 
antes do terceiro mês de gravidez. No pré-natal, a 
gestante tem o direito de contar com o apoio, 
orientações e cuidados dos profissionais de saúde. 
Marque a alternativa que apresente conduta correta do 
agente comunitário de saúde na visita domiciliar à 
gestante: 
a. Solicitar exames de sangue para descobrir o tipo de 
sangue e doenças como: sífilis, Aids, anemia, hepatite, 
diabetes, e exames de urina para descobrir infecções e 
perda de proteína. 
b. Realizar exame físico e ginecológico para saber como 
está a saúde da mãe e o desenvolvimento do bebê. 
c. Orientar quanto a importância de realizar o pré-natal, 
os exames pré-natais, a suplementação de ferro e ácido 
fólico, a vacinação para gestantes, hábitos de vida 
saudáveis, cuidados com o recém-nascido e aleitamento 
materno exclusivo até o 6º mês de vida. 
d. Medida de peso, pressão arterial, estatura, vacina 
antitetânica, identificação de sinais de risco, apoio 
psicológico e atividades educativas individuais e/ou 
coletivas. 
 
QUESTÃO 32__  ______________________________        
O acompanhamento de crianças é uma etapa 
fundamental e prioritária no trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde. Marque a alternativa que 
apresenta ações de prevenção de doenças e promoção à 
saúde, desenvolvidas pelo Agente Comunitário de 
Saúde: 
a. Administrar as vacinas de acordo com o calendário 
básico de vacinação preconizado pelo Ministério da 
Saúde, incentivando ao cumprimento do calendário 
vacinal e busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas. 
b. Incentivar o aleitamento materno, que é uma das 
estratégias mais eficazes para redução da 
morbimortalidade (adoecimento e morte) infantil, 
possibilitando um grande impacto na saúde integral da 
criança. 
c. Pesar e medir mensalmente todas as crianças menores 
de 05 (cinco) anos de idade e anotar na caderneta da 
criança. 
 

 
d. Realizar cuidados com a higiene oral e corporal da 
criança, oferecer medidas de proteção e prevenção de 
acidentes e cuidados com a criança. 

 
QUESTÃO 33___________________  ________________  
No meio ambiente existem elementos que prejudicam a 
saúde da comunidade e interfere diretamente no 
processo saúde-doença. Esses elementos são 
denominados: 
a. Ecologia 
b. Floresta 
c. Atmosfera 
d. Poluição 

 
QUESTÃO 34_________________________________  ___  
Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS) marque a alternativa correta: 
a. Universalidade da assistência, descentralização político-
administrativa e integralidade das ações. 
b. Equidade, centralização dos serviços e integralidade 
das ações 
c. Participação popular, municipalização dos serviços e 
resolutividade na assistência á saúde. 
d. Universalidade da assistência, centralização político-
administrativa e integralidade das ações. 

                          
QUESTÃO 35________________________________   ___  
O trabalho de equipes da Saúde da Família é o 
elemento-chave para a busca permanente de 
comunicação e troca de experiências e conhecimentos 
entre os integrantes da equipe e o saber popular. As 
equipes de Saúde da Família são compostas, no mínimo, 
por: 
a. Um médico da família, um enfermeiro, um auxiliar de 
enfermagem, um fisioterapeuta e seis agentes 
comunitários de saúde. 
b. Um médico da família, um enfermeiro, um auxiliar de 
enfermagem e oito agentes comunitários de saúde. 
c. Um médico da família, um enfermeiro, um auxiliar de 
enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. 
d. Um médico da família, um enfermeiro, um auxiliar de 
enfermagem, um fisioterapeuta e oito agentes 
comunitários de saúde. 
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QUESTÃO 36____________                                              ____  
Sobre a Estratégia Saúde da Família marque a alternativa 
incorreta: 
a. É entendida como uma estratégia de reorientação do 
modelo assistencial, operacionalizada mediante a 
implantação de equipes multiprofissionais em unidades 
básicas de saúde. 
b. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento 
de um número definido de famílias, localizadas em uma 
área geográfica delimitada. 
c. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, 
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 
agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da 
comunidade. 
d. A Saúde da Família como estratégia estruturante dos 
sistemas municipais de saúde tem provocado um 
importante movimento com o intuito de desordenar o 
modelo de atenção no SUS. 
 
QUESTÃO 37___________________  ________________  
De acordo com a Lei 11.350 o Agente Comunitário de 
Saúde tem como atribuição o  exercício de atividades de 
prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 
ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, 
distrital, estadual ou federal. Marque a alternativa 
incorreta sobre as atividades do agente comunitário de 
saúde na sua área de abrangência: 
a. Registro, para fins exclusivos de controle e 
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde. 
b. Promover ações de educação para a saúde apenas de 
forma individual, realizada através de orientações 
prestadas pelo agente comunitário de saúde à 
comunidade durante a visita domiciliar. 
c. Realizar  visitas  domiciliares  periódicas  para 
monitoramento de situações de risco à família e estimular 
à participação da comunidade nas políticas públicas 
voltadas para a área da saúde. 
d. Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor 
saúde e outras políticas que promovam a qualidade de 
vida da população. 

 
 
 
 

QUESTÃO 38_________________________________  ___ 
O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) é um 
banco de dados criado especialmente para coletar e 
processar dados advindos da Estratégia Saúde da 
Família. As fichas preenchidas pelos agentes 
comunitários de saúde durante a visita domiciliar,  
obedecem modelos que alimentam esse banco de dados 
e consolidam as informações sobre a população adscrita 
em determinadas áreas de abrangência. Analise as 
afirmativas a seguir e assinale V para a alternativa 
verdadeira e F para falsa. 
(      ) A Ficha-A é de cadastramento das famílias da área. 
(   ) A Ficha-B é utilizada para o acompanhamento de 
gestantes, hipertensos, diabéticos, tuberculose e 
hanseníase. 
(   ) A Ficha-C é utilizada para acompanhamento  de 
pessoas com câncer. 
(   ) A Ficha-D é a ficha utilizada para o registro da 
produção mensal dos profissionais. 
A sequência correta é: 
a. V,V,F,V 
b. V,F,V,F 
c. V,V,V,F 
d. V,F,F,V 

                             
QUESTÃO 39________________________________   ___  
A Hipertensão Arterial é quando há um aumento da 
pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias, 
ficando acima dos valores considerados normais. Sobre a 
hipertensão arterial assinale a alternativa correta: 
a. A hipertensão artérial é uma doença crônica, se não 
controlada, pode causar vários problemas de saúde como 
acidente vascular cerebral, infarto e ferimentos que não 
cicatrizam. 
b. A hipertensão arterial é causada exclusivamente por 
fator hereditário, mesmo que a pessoa tenha hábitos e 
estilo de vida saudáveis. 
c. Pessoas com excesso de peso, alimentação inadequada 
(rica em gorduras e sal), baixo consumo de frutas, 
verduras e legumes, fumantes, consome bebidas 
alcoólicas, e não pratica atividade física regularmente tem 
mais chance de desenvolver hipertensão arterial. 
d. A pressão arterial é considerada normal quando estiver 
entre os valores 120/80 mmHg  140/90 mmHg, sendo  
importante verificar várias vezes por um profissional 
habilitado e medidor calibrado. 
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QUESTÃO 40____                                           ______           __   
As doenças de notificação compulsória são doenças que 
quando identificadas devem ser obrigatoriamente 
comunicado à Secretaria de Saúde do município para 
que se possa ter controle e evitar o aumento dos casos.  
Marque a alternativa que contém apenas doenças de 
notificação compulsória: 
a. Rubéola, Hepatites virais, Meningite, Pneumonia. 
b. Hanseníase,  Leishmaniose  visceral,   Poliomielite, 
Candidíase. 
c. Tuberculose, Diabetes Mellitus, Raiva humana, Tétano, 
Sífilis Congênita. 
d. Tuberculose, Hanseníase, Tétano, Dengue, Hepatites 
Virais. 
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