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AGENTE DE SAÚDE 

01. Observamos a ocorrência de vários casos de febre amarela no 
Brasil. Sendo essa uma doença transmissível, podemos afirmar 
como informação incorreta: 
a) Que é uma doença transmitida por insetos vetores. 
b) Que em áreas urbanas pode ser transmitida por contato direto. 
c) Que sua profilaxia se baseia em vacinação. 
d) Que nas áreas urbanas pode ser transmitida pelo Aedes. 

02. O controle das doenças transmissíveis se baseiam em ações 
políticas e educativas. Em um programa de educação em saúde é 
abordado o controle do HIV/AIDS onde infere-se que sua prevenção 
se baseia em: 
a) Vacinação aplicada e consumo de medicamentos anti-HIV. 
b) Não manter contato pessoal com portadores. 
c) Evitar compartilhar objetos tipo talheres com portadores. 
d) Educação sexual e estimulo a não compartilhamento de 

seringas entre usuários de drogas. 

Leia o texto e responda as questões 3, 4 e 5 

Desde a última semana de 2007, a Baixada Santista registrou três 
mortes provocadas pela meningite. Neste ano, Santos, São Vicente, 
Cubatão, Praia Grande, Itanhaém e Mongaguá também tiveram 
casos (Folha on line, jan/2008). 

03. Podemos afirmar que a meningite é uma inflamação: 
a) Das meninges. 
b) Dos linfonodos. 
c) Dos tecidos que recobrem a medula. 
d) Dos tecidos cutâneos.  

04. A meningite meningocócica tipo C é de origem: 
a) Parasitária. 
b) Fúngica. 
c) Bacteriana. 
d) Algínica. 

05. A vacina contra meningite tipo C: 
a) Esta incluída no calendário vacinal do Estado de SP. 
b) Não esta incluída no calendário vacinal do Estado de SP. 
c) Pode ser aplicada apenas em neonatos. 
d) Pode ser aplicada apenas em menores de 1 ano de idade. 

06. A notificação, o estudo e o controle de surtos e epidemias é 
atribuição de qual órgão? 
a) Vigilância sanitária. 
b) Vigilância epidemiológica. 
c) Vigilância em biosegurança. 
d) Ministério da saúde exclusivamente. 

07. Algumas doenças devem ser notificadas de acordo com suas 
características relevantes à saúde pública. Dentre as patologias 
abaixo, qual não se enquadra na lista de doenças e agravos 
notificáveis do Estado de SP: 
a) Amebíase e malaria. 
b) Leihmaniose e HIV/AIDS. 
c) HIV/AIDS e dengue. 
d) Giardíase e amebíase. 

08. Uma criança chega a uma Unidade Básica de Saúde com sintomas 
de envenenamento por contato com uma cobra peçonhenta. Nesse 
caso: 
a) Não é necessário proceder notificação. 
b) Não é necessário avisar autoridades sanitárias. 
c) Deve ser notificado o caso junto a vigilância epidemiológica. 
d) Deve ser notificado o caso junto a vigilância sanitária do 

município. 

09. A idade máxima para a vacinação de crianças contra o rotavirus 
(Primeira Dose), é: 
a) 5 meses e 10 dias. 
b) 6 meses. 
c) 3 meses e 7 dias. 
d) 2 meses.  

10. O Brasil eliminou a poliomielite graças às extensas campanhas de 
controle e a distribuição das vacinas nos últimos anos. Para manter 
essa doença sem incidência, devemos estimular a cobertura vacinal 
completa. De acordo com o calendário vacinal vigente, podemos 
afirmar que a última dose da vacina contra pólio deve ser dada: 
a) Entre 1 e 2 anos. 
b) Entre 4 e 6 anos. 
c) Aos 15 anos. 
d) Entre 7 e 8 anos. 

11. A vacina contra a tuberculose deve ser dada preferencialmente 
ainda na maternidade, a vacina só é contra indicada caso: 
a) A criança tenha mais que 2.500 g. 
b) A criança tenha peso normal. 
c) A criança venha a ter mais que 3.000 g. 
d) A criança seja HIV + e sintomática. 

12. dT é a abreviação de uma vacina dada no calendário do 
adolescente. Essa vacina cobre contra qual (is) doença (s), e qual 
seu esquema de aplicação? 
a) Difteria e tétano e é aplicada em 3 doses + reforço a cada 10 

anos. 
b) Difteria e tétano e é aplicada em 2 doses. 
c) Difteria e tétano e é aplicada em 3 doses sem necessidade de 

reforço. 
d) Coqueluche e tétano e é aplicada em 3 doses + reforço a cada 

10 anos. 

13. Em um programa de educação em saúde, você aborda o uso de 
adoçantes para um grupo de diabéticos. Ao abordar o uso desses 
produtos você deve explicar que os não calóricos são: 
a) Sorbitol e manitol. 
b) Ciclamato e sacarina. 
c) Xilitol. 
d) Sacarose. 

14. São fatores de risco para o diabetes gestacional: 
a) Idade acima de 25 anos da gestante. 
b) Ganho excessivo de peso na gravidez atual. 
c) Crescimento fetal excessivo. 
d) Todas as alternativas acima corretas. 

15. A hiperglicemia é considerada como suposição de diabetes pela 
Sociedade Brasileira de Diabetes quando a taxa de glicose alcança 
valores superiores a; 
a) 85 mg em jejum. 
b) 90 mg em jejum. 
c) 126 mg em jejum. 
d) 200 mg em jejum. 

16. Um adulto que apresente pressão arterial diastólica com valor 
<85mmHg e sistólica < 130mmHg , deve ser considerado: 
a) Hipertenso. 
b) Hipotenso. 
c) Normal. 
d) Hipertenso leve. 

17. São informações que devem constar no exame físico em relação a 
pressão arterial: 
a) Medida do IMC. 
b) Ausculta cardíaca. 
c) Procura de sopros carotídeos. 
d) Todas as alternativas acima estão corretas. 

18. A central de material em que todos os materiais do hospital são 
processados é definida como: 
a) Descentralizada. 
b) Centralizada. 
c) Semi-centralizada. 
d) Focal. 

19. Setor responsável por receber, conferir, lavar e secar os materiais 
provenientes do Centro Cirúrgico e Unidades de Internação. 
Estamos nos referindo a: 
a) Esterilização. 
b) Sala de preparo. 
c) Preparo instrumental. 
d) Expurgo. 
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20. São vantagens do aleitamento materno para a mulher exceto: 
a) Perda do peso ganho na gravidez. 
b) Diminuição do sangramento uterino. 
c) Ganho de peso pós-parto. 
d) Redução de risco da osteoporose.  

21. O DIU inerte não medicado é conhecido como: 
a) Alça de Lippes. 
b) Alça de Scoll. 
c) Mirena. 
d) Incoll. 

22. É um método vaginal de anticoncepção, que consiste em um capuz 
macio de borracha côncavo com borda flexível, que cobre o colo 
uterino. Estamos nos referindo ao: 
a) Método conhecido como camisinha. 
b) DIU. 
c) Diafragma. 
d) Anel vaginal. 

23. Um dos exames que devem ser feito no pré-natal é o VDRL que 
verifica: 
a) Diagnostico de HIV. 
b) Tipagem sanguínea. 
c) Tipagem ABO e Rh. 
d) Diagnóstico de Sífilis. 

24. O primeiro exame de ultra-sonografia deve ser solicitado entre 6 a 8 
semanas, pois através deste exame é possível identificar a 
presença de saco gestacional na cavidade uterina, excluindo-se 
assim: 
a) A morfologia do feto. 
b) Gravidez ectópica.  
c) Localização do feto. 
d) Estado morfológico do feto. 

25. São doenças de transmissão vertical e que podem ser 
diagnosticadas no exame pré-natal: 
a) Rubéola e giardíase. 
b) Toxoplasmose e HIV. 
c) Toxoplasmose e sarampo. 
d) Rubéola e amebíase. 

26. A candidíase é uma das infecções mais comuns nas mulheres. 
Geralmente acompanhada de uma coceira ou irritação, essa doença 
pode ter como causa: 

I- Deficiência imunológica. 
II- Diabetes. 
III- Uso de antibióticos. 

Está (ao) correta (s): 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I. 
c) Apenas III. 
d) I, II e III. 

27. Existem associações de um determinado tipo de vírus com o câncer 
uterino, sendo que esse agente etiológico pode ser transmitido 
sexualmente, sua prevenção é de grande importância. O vírus 
relacionado é: 
a) HPV. 
b) HIV. 
c) Cândida albicans. 
d) Trichomonas vaginalis. 

28. A posição usada para exames de anormalidades ortopédicas é: 
a) Sims. 
b) Litotômica. 
c) Ortostática. 
d) Genupeitoral.  

29. Para cateterismo vesical de alivio, podemos usar sonda: 
a) Nelaton. 
b) Folley. 
c) Uretrovesical. 
d) Uretrovesical simples. 

30. Também conhecida como “compressões abdominais”, esse ato 
usado em emergências é destinado às obstruções causadas por 
corpos estranhos sólidos. Estamos nos referindo a: 
a) Hiperextensão cervical. 
b) Estabilização cervical. 
c) Controle hemorrágico. 
d) Manobra de Heimlich. 

31. A massagem cardíaca em adultos e crianças deve ser realizada: 
a) Abaixo do esterno. 
b) Sobre o terço inferior do esterno. 
c)  Sob a linha mamilar. 
d) Sob a linha inguinal. 

32. Para um programa e educação em saúde a respeito da qualidade de 
vida do adolescente, seriam assuntos prioritários: 
a) Infecções parasitárias. 
b) Infecções vacinais. 
c) DST/AIDS. 
d) Anemias. 

33. “É livre o exercício da Enfermagem em todo o território nacional”. 
Esse seria o primeiro artigo implicado na Lei: 
a) Do exercício profissional. 
b) Das obrigações do profissional de saúde. 
c) Das atribuições profissionais. 
d) Dos fomentos em enfermagem. 

34. A direção dos órgãos de enfermagem são privativos do profissional: 
a) Auxiliar de enfermagem. 
b) Técnico em enfermagem. 
c) Médico. 
d) Enfermeiro. 

35. São cuidados que devem ser prestados no dia da cirurgia, exceto: 
I- Manutenção do jejum. 
II- Remoção de próteses, jóias e maquiagem. 
III- Higiene corporal. 
IV- Verificar sangramentos em curativos pos operatórios . 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) IV. 
d) I, e III. 

36. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas 
corretamente: 
a) Aprocimar – inclinação – moleque.  
b) Cimento – empreza – azar. 
c) Charope – sexo – criação. 
d) Arrepiar – desperdício – sucessivo. 

37. Assinale a alternativa em que há um plural grafado incorretamente: 
a) Mamões – fregueses. 
b) Cirurgiões – irmãos. 
c) Feijãos – reféns. 
d) Répteis – nuvens. 

38. Em qual das alternativas abaixo está presente a figura de linguagem 
“Metonímia”? 
a) Tony é uma jóia. 
b) O Brasil lutou até o fim. 
c) Ela tem uma voz melada. 
d) Ele desceu para baixo da árvore. 

39. Qual das alternativas possui uma palavra monossílaba e uma 
palavra polissílaba, nesta ordem? 
a) Luz – zoológico. 
b) Leite – Magnólia. 
c) Boi – abstrato. 
d) Caí – gaiola. 

40. Assinale a alternativa correta em relação ao autor e sua obra 
literária: 
a) Raul Pompéia – “Iracema”. 
b) Mário de Andrade – “Macunaíma – O Herói sem nenhum 

caráter”. 
c) Cecília Meireles – “Primeiras Estórias”. 
d) João Cabral de Melo Neto - “Dom Casmurro”.  
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41. Numa aula de ginástica de uma escola os alunos foram dispostos 
em 12 filas de modo a formar um triângulo. Com um aluno na 
primeira fila, três alunos na segunda fila, cinco na terceira fila e 
assim por diante, constituindo uma progressão aritmética. O número 
de alunos é: 
a) 80. 
b) 144. 
c) 168. 
d) 46. 

42. A diretoria de uma empresa é composta por 5 diretores chineses e 3 
diretores japoneses. Quantas comissões de 3 chineses e 2 
japoneses podem ser formadas? 
a) 30. 
b) 90. 
c) 60. 
d) 10. 

43. Resolva a equação x³ - 7x + 6 = 0, sabendo que 2 é uma das raízes. 
a) {2, 4, 6}. 
b) {2, 1, 3}. 
c) {-3, 1, 2}. 
d) {-2, 1, 5}. 

44. Tendo o Brasil como sede da Monarquia Portuguesa, D. João VI 
tomou algumas medidas que modificaram fortemente a vida social 
brasileira na época. Assinale a alternativa correta sobre as medidas: 
a) Liberação da atividade industrial em 1.808. 
b) Fundação da Imprensa Régia com a publicação do jornal A 

Gazeta do Rio de janeiro. 
c) Fundação da Academia Militar e da Marinha. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 

45. O Presidente Brasileiro criador da CLT, governou o país até o ano 
de 1.954, quando se suicidou. Seu nome: 
a) Carlos Lacerda. 
b) Juscelino Kubistchek. 
c) Getúlio Vargas. 
d) Eurico Gaspar Dutra. 

46. O litoral brasileiro apresenta boas condições para o 
desenvolvimento do transporte marítimo. Entre as condições 
favoráveis, assinale a alternativa incorreta: 
a) Existência de reentrâncias (baías, enseadas), que facilitam a 

instalação de portos. 
b) Existência de ilhas e de estuários, que dificultam a instalação 

de portos. 
c) Posição geográfica vantajosa para o comércio externo. 
d) Correntes marítimas que não dificultam a navegação. 

47. As cidades de Lavras e Poços de Caldas localizam-se no Estado de: 
a) São Paulo. 
b) Minas Gerais. 
c) Espírito Santo. 
d) As alternativas a, b e c estão incorretas. 

48. Foi bastante divulgada na imprensa brasileira, a visita que o 
Presidente Lula fez neste mês de fevereiro de 2008 
à________________, prometendo investimentos na região. 
Preencha a lacuna com a alternativa correta: 
a) Academia Militar de Agulhas Negras. 
b) Universidade Federal de Brasília. 
c) Rio São Francisco. 
d) Base Científica Brasileira na Antártida. 

49. O nascimento do Movimento dos Sem Terra teve grande influência 
de: 
a) Os Empresários Brasileiros. 
b) Igreja Católica. 
c) Igreja Evangélica. 
d) Alternativas a, b e c estão incorretas. 

50. Após a demissão da Ministra da Igualdade Racial, assumiu o seu 
posto: 
a) Edson Santos. 
b) Reinhold Stephanes. 
c) Dom Luiz Cappio. 
d) As alternativas a, b e c estão incorretas. 


