
 

  

  

Nome: Inscrição :  

Identidade : Órgão Exped idor :  

Assinatura :  
 
 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO 

PREFEITURA MUNICIP AL DE MACEIÓ

SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO - 2008 

01.Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 

02.Preencha os dados pessoais. 

03.O Caderno de Prova consiste de 10 (dez) questões de PORTUGUÊS, 5 (cinco) questões de MATEMÁTICA e 35 

(trinta e cinco) questões de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. Todas as questões desta prova são de múltipla 

escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta. 

04.Ao receber a folha de respostas, verifique o seu nome e código de inscrição. Qualquer irregularidade observada, 

comunique imediatamente ao fiscal. 

05.Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a folha de 

respostas. 

06.Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas  de  acordo 

com o modelo (   ). A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 

07.Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isto poderá prejudicá-lo. 

08.Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.  

09.Por motivo de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorridas 02 (duas) horas do 

início da mesma. 

10.Assinale o tipo de sua prova na folha de respostas e verifique se todas as folhas desse caderno estão 

identificadas com TIPO-1 ao lado. 
 

Tempo da prova: 3 horas 
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Português 

 
TEXTO 1 

Nos últimos anos, a Psicologia e a Psiquiatria 
têm se interessado pelo estudo da felicidade. Isso 
representa uma mudança de paradigma, já que ao longo de 
praticamente todo o século XX o foco dos estudos manteve-
se fixo nos estados afetivos patológicos. Uma nova área, 
que se denomina Psicologia Positiva, dedica-se a investigar 
os estados afetivos positivos, como a felicidade, o 
contentamento, o otimismo, a gratidão e a qualidade de vida, 
entre outros.   

Até o advento da filosofia socrática, acreditava-se 
que a felicidade dependia dos desígnios dos deuses. Essa 
concepção religiosa da felicidade imperou durante muitos 
séculos e em diferentes culturas. No IV século antes de 
Cristo, Sócrates inaugura um paradigma a partir do qual 
buscar ser feliz é uma tarefa de responsabilidade do 
indivíduo, debatendo sobre a felicidade e pregando que a 
filosofia seria o caminho que conduziria a essa condição. 
Aristóteles continua a investigação de Sócrates, concluindo 
que todos os outros objetivos perseguidos pela humanidade 
- como a beleza, a riqueza, a saúde e o poder - eram meios 
de se atingir a felicidade, sendo esta última a única virtude 
buscada como um bem por si mesma.  

A partir do Iluminismo, a concepção de mundo no 
Ocidente começa a girar em torno da crença de que todo ser 
humano tem o direito de atingir a felicidade. Na mesma 
linha, o ideário da Revolução Francesa estabelece que o 
objetivo da sociedade deve ser a obtenção da felicidade de 
seus cidadãos.  Nos tempos atuais, a felicidade é 
considerada um valor tão precioso e indiscutível que, como 
um exemplo emblemático, podemos citar a Declaração de 
Independência dos EUA, que registra que "todo homem tem 
o direito inalienável à vida, à liberdade e à busca da 
felicidade".  

Muitas são as definições de felicidade, e a 
maioria delas faz menção a um estado emocional positivo, 
com sentimentos de bem-estar e prazer. O Dicionário 
Houaiss da língua portuguesa (2004) define felicidade como: 
“1. qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência 
plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar; 
2. boa fortuna, sorte; 3. bom êxito, acerto, sucesso”. 

Diversos estados e experiências podem produzir 
felicidade. Alguns exemplos são: o amor, a alegria, a saúde, 
a saciedade, o prazer sexual, o contentamento, a segurança 
e a serenidade. Emoções como tristeza, medo, raiva e nojo, 
além de estados afetivos como ansiedade, angústia, dor e 
sofrimento, costumam diminuir a felicidade. 

O que os estudos mostram, até o momento, é 
que a felicidade é um fenômeno predominantemente 
subjetivo, estando subordinado mais a traços de 
temperamento e postura perante a vida do que a fatores 
externamente determinados. Isso coloca a questão da 
felicidade dentro dos campos da Psiquiatria e da Psicologia, 
os quais vêm ampliando seus horizontes para além do mero 
alívio dos sintomas mentais. Porém, essa expansão ainda é 
incipiente, particularmente no que se refere a estudos em 
nosso meio, até o momento inexistentes. Resultados nesse 
sentido podem vir a orientar estratégias de promoção da 
saúde mental que sejam específicas à nossa população. 

 
Renata Ferraz, Hermano Tavares e Monica Zilberman. 

Felicidade: uma revisão. In: Revista de Psiquiatria Clínica, vol.34, 
n°5, São Paulo,  2007. Excertos adaptados. 

01. O Texto 1 nos informa que “felicidade”: 

A) interessa à Psicologia e à Psiquiatria, pois se 
insere dentre os estados afetivos patológicos. 

B) apesar de ter variadas definições, geralmente 
é entendida como um estado emocional 
positivo. 

C) ainda hoje, é percebida como um estado que 
está na dependência dos desígnios dos 
deuses.  

D) ao longo da História, sempre foi 
compreendida como um direito inalienável de 
todos os homens. 

E) não é afetada por emoções como tristeza ou 
medo, nem por estados afetivos como 
ansiedade e angústia. 

02. A partir das idéias apresentadas no Texto 1, 
podemos concluir que a Psicologia Positiva: 

A) corresponde a uma mudança no foco dos 
estudos da Psicologia, dos estados afetivos 
patológicos para os estados afetivos positivos. 

B) adota a perspectiva religiosa da filosofia 
socrática, a qual compreende a felicidade 
como uma conseqüência dos desígnios 
divinos. 

C) concebe a felicidade como um fenômeno 
prioritariamente subjetivo, mas dependente de 
diversos fatores externamente determinados. 

D) foi fortemente influenciada pelas idéias da 
Declaração de Independência dos EUA, que 
considera a felicidade como um valor 
indiscutível. 

E) tem restringido seus estudos na tentativa de 
descobrir caminhos para o alívio dos sintomas 
mentais, área muito avançada no Brasil. 

03. Com base nas informações fornecidas pelo Texto 
1, podemos afirmar que as pesquisas sobre a 
felicidade: 

A) alcançaram resultados totalmente 
conclusivos. 

B) extrapolam as áreas da Psicologia e da 
Psiquiatria.  

C) podem conduzir estratégias de promoção da 
saúde mental. 

D) têm despertado pouco interesse em nosso 
país. 

E) não conseguiram, ainda, encontrar a definição 
de felicidade. 

04. “Porém, essa expansão ainda é incipiente, 
particularmente no que se refere a estudos em 
nosso meio, até o momento inexistentes.” Nesse 
contexto, o termo sublinhado significa: 

A) que nunca foi testada. 
B) que apresenta muitas dificuldades. 
C) que produz maus resultados. 
D) que prejudica o meio ambiente. 
E) que está no começo. 
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05. “Até o advento da filosofia socrática, acreditava-se 
que a felicidade dependia dos desígnios dos 
deuses. Essa concepção religiosa da felicidade 
imperou durante muitos séculos e em diferentes 
culturas.” Esse trecho está reformulado nas 
alternativas abaixo. Seu sentido está mantido em:   

A) Até o advento da filosofia socrática, 
acreditava-se que a felicidade dependia dos 
desígnios dos deuses, já que essa concepção 
religiosa da felicidade imperou durante muitos 
séculos e em diferentes culturas. 

B) Até o advento da filosofia socrática, 
acreditava-se que a felicidade dependia dos 
desígnios dos deuses, cuja concepção 
religiosa da felicidade imperou durante muitos 
séculos e em diferentes culturas. 

C) Até o advento da filosofia socrática, 
acreditava-se que a felicidade dependia dos 
desígnios dos deuses, por quem essa 
concepção religiosa da felicidade imperou 
durante muitos séculos e em diferentes 
culturas. 

D) Até o advento da filosofia socrática, 
acreditava-se que a felicidade dependia dos 
desígnios dos deuses, concepção religiosa de 
felicidade que imperou durante muitos séculos 
e em diferentes culturas. 

E) Até o advento da filosofia socrática, 
acreditava-se que a felicidade dependia dos 
desígnios dos deuses, devido a essa 
concepção religiosa da felicidade ter imperado 
durante muitos séculos e em diferentes 
culturas. 

06. No que se refere ao uso do sinal indicativo de 
crase, analise os enunciados abaixo. 

1)  A felicidade é uma condição extremamente 
benéfica à saúde.  

2)  A felicidade resulta de experiências do nosso 
dia-à-dia.  

3)  A noção de felicidade refere-se à experiências 
passadas e futuras.  

4)  As pessoas às quais a pesquisa mais interessa 
são as que se sentem infelizes. 

 
Estão corretas:  
 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 

07. Assinale a alternativa em que a concordância 
verbal está correta. 

A) A conclusão dos estudos sobre a felicidade das 
pessoas precisam ser revistas. 

B) Fazem muitos anos que a felicidade vem sendo 
estudada por psicólogos e psiquiatras. 

C) É importante que as pessoas dêem mais 
importância aos momentos que produzem 
bem-estar. 

D) Alguns autores defendem que antigamente 
haviam mais pessoas que se diziam felizes. 

E) Certamente, deve existir pessoas que se 
consideram totalmente felizes, apesar das 
adversidades da vida. 

08. “No IV século antes de Cristo, Sócrates inaugura 
um paradigma a partir do qual buscar ser feliz é 
uma tarefa de responsabilidade do indivíduo.” 
Assinale a alternativa que apresenta esse 
enunciado na voz passiva. 

A) No IV século antes de Cristo, um novo 
paradigma foi sendo inaugurado por Sócrates, 
a partir do qual buscar ser feliz era uma tarefa 
de responsabilidade do indivíduo. 

B) No IV século antes de Cristo, Sócrates veio 
inaugurando um paradigma a partir do qual 
buscar ser feliz é uma tarefa de 
responsabilidade do indivíduo. 

C) No IV século antes de Cristo, um novo 
paradigma foi inaugurado por Sócrates, a partir 
do qual buscar ser feliz era uma tarefa de 
responsabilidade do indivíduo. 

D) No IV século antes de Cristo, um paradigma a 
partir do qual buscar ser feliz é uma tarefa de 
responsabilidade do indivíduo é inaugurado por 
Sócrates. 

E) No IV século antes de Cristo, Sócrates foi 
inaugurando um paradigma a partir do qual 
buscar ser feliz era uma tarefa de 
responsabilidade do indivíduo. 

09. “Aristóteles continua a investigação de Sócrates, 
concluindo que todos os outros objetivos 
perseguidos pela humanidade - como a beleza, a 
riqueza, a saúde e o poder - eram meios de se 
atingir a felicidade”. No trecho sublinhado, o uso 
das vírgulas é: 

A) obrigatório; elas separam termos numa 
enumeração. 

B) facultativo; elas apenas revelam o estilo dos 
autores. 

C) obrigatório; elas indicam uma pausa de longa 
duração. 

D) facultativo; elas marcam pausas breves entre 
os termos. 

E) obrigatório; elas introduzem uma citação 
literal. 

10. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado 
está grafado segundo as normas da ortografia. 

A) Todos, sem excessão, precisam ser felizes. 
B) Algumas pessoas têm obsessão pela 

felicidade. 
C) Os momentos felizes não se extendem por 

toda a vida. 
D) Felicidade é, também, uma questão de 

umildade. 
E) Na vida, há muitos momentos que geram 

frustação nas pessoas.  
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Matemática 

11. Uma solução de 40 litros contendo água e 
hipoclorito de sódio contém 5% de cloro. Quantos 
litros de água devemos acrescentar à solução a fim 
de reduzir a concentração para 2%? 

A) 50 
B) 60 
C) 70 
D) 80 
E) 90 

12. Uma pesquisa numa comunidade revelou 600 
pessoas com gripe, e observou-se que a razão 
entre o número de homens com gripe e o número 
de mulheres com gripe é 3/5. Qual era o número de 
mulheres com gripe nesta comunidade, durante a 
pesquisa? 

A) 325 
B) 350 
C) 375 
D) 400 
E) 425 

13. Uma equipe com 4 agentes visitou todas as 
residências de um conjunto habitacional em 9 dias. 
Em quantos dias 3 destes agentes realizariam 
todas as visitas? 

A) 10 
B) 11 
C) 12 
D) 13 
E) 14 

 
As duas questões seguintes referem-se aos dados 
fornecidos na tabela abaixo sobre os casos 
registrados de desnutrição em uma determinada 
região durante o primeiro semestre de 2007. 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
30 37 42 40 37 36 

 

14. A média mensal de casos de desnutrição 
registrados durante o primeiro semestre de 2007 
foi: 

A) 33 
B) 34 
C) 35 
D) 36 
E) 37 

15. Assinale o percentual de aumento de desnutrição 
de junho em relação a janeiro. 

A) 12% 
B) 13% 
C) 14% 
D) 15% 
E) 16% 

 

Conhecimentos Específicos 

16. De acordo com o modelo adotado pelo Sistema 
Único de Saúde, o cuidado com a saúde do ser 
humano encontra-se ordenado por níveis de 
atenção. Fundamentado nesta afirmação, assinale  
a alternativa que estabelece a ordem correta 
desses níveis de atenção. 

A) Alta complexidade, primária e descentralização. 
B) Básica, média complexidade e alta complexidade. 
C) Regionalização, básica e terciária. 
D) Média complexidade, resolubilidade e multicausa-

lidade. 
E) Baixa complexidade, quaternária e unicausa-

lidade. 

17. A direção do Sistema Único de Saúde é constituída 
por: 

A) Conselho Estadual de Saúde, Conselho 
Municipal de Saúde, Comissão bipartite e 
Comissão tripartite. 

B) Secretaria Municipal de Saúde, Conselho 
Nacional de Saúde, Conselho Estadual de 
Saúde e Comissões intergestoras. 

C) Secretaria Estadual de Saúde, Comissões 
intergestoras, Conselho Municipal de Saúde e 
Poder Executivo. 

D) Conselho Nacional de Saúde, Ministério da 
Saúde, Conselho Estadual de Saúde e 
Comissão tripartite. 

E) Poder Executivo, Secretaria Municipal de 
Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e 
Ministério da Saúde. 

18. O Sistema Único de Saúde é doutrinado por 
princípios. A essência de um deles orienta que o 
sistema de saúde deve atender a todos, sem 
distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção 
necessária, sem qualquer custo. Assinale a 
alternativa correta que denomina esse princípio. 

A) Eqüidade em saúde. 
B) Serviço em saúde. 
C) Universalidade da saúde. 
D) Integralidade em saúde. 
E) Resolubilidade da saúde. 

19. Sobre o Conselho Municipal de Saúde, assinale a 
alternativa correta. 

A) A participação dos usuários em algumas 
reuniões é determinada pelo Presidente da 
República por meio de medida provisória. 

B) Tem caráter permanente, deliberativo, 
consultivo, normativo e fiscalizador das ações e 
serviços de saúde no âmbito do Sistema Único 
de Saúde. 

C) A participação de toda a população usuária do 
Sistema Único de Saúde é garantida, com 
direito a voz e voto. 

D) Os representantes dos diversos segmentos 
que vão atuar neste Conselho são indicados 
formalmente pelo Ministro da Saúde. 

E) A criação deste Conselho é estabelecida por lei 
federal, após ampla discussão no poder 
judiciário. 
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20. O Programa de Saúde da Família é uma estratégia 
adotada pelo Ministério da Saúde, cuja finalidade é 
a reorganização da atenção básica à saúde, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre esse 
Programa, assinale a alternativa correta. 

A) A equipe é formada por 12 Agentes 
Comunitários de Saúde, independente da 
população assistida. 

B) O atendimento à população é desenvolvido 
apenas no domicílio da família. 

C) A equipe é formada, no mínimo, por médico, 
enfermeiro, auxiliares de enfermagem e Agentes 
Comunitários de Saúde. 

D) A chefia da equipe de saúde da família é 
realizada obrigatoriamente pelo profissional 
médico. 

E) Cada membro da equipe pode prescrever 
medicações de acordo com as doenças 
diagnosticadas.   

21. São atividades do Agente Comunitário de Saúde: 

A) promover ações de educação para a saúde 
individual e coletiva. 

B) aplicar medicações por via intramuscular, 
sempre que se fizer necessário. 

C) fazer o encaminhamento hospitalar da criança, 
para o tratamento da diarréia. 

D) administrar a vacina contra a raiva humana, por 
via endovenosa. 

E) realizar lavagem gástrica em adultos com 
intoxicação. 

22. Sobre o Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde, analise as proposições abaixo. 

1)  O Agente Comunitário de Saúde é vinculado à 
Unidade de Saúde da Família.  

2)  Os Agentes Comunitários de Saúde devem ser 
técnicos de enfermagem, para desenvolver 
ações básicas de saúde 

3) O exercício das atividades dos Agentes 
Comunitários de Saúde está sob a supervisão do 
gestor municipal, distrital, estadual ou federal. 

4)  Segundo a Lei 11.350/2006, o Agente 
Comunitário de Saúde deve residir na área da 
comunidade em que atuar desde a data da pu-
blicação do edital do processo seletivo público.  

5)  Uma das atividades desenvolvidas pelos 
Agentes Comunitários de Saúde é prescrever 
medicações. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 2 e 4. 
B) 1 e 5. 
C) 1, 2 e 3.  
D) 1, 3 e 4. 
E) 2, 3 e 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. O principal veículo de transmissão da cólera é: 

A) o Trypanosoma cruzi. 
B) a cafeína. 
C) a água. 
D) o lixo. 
E) o Treponema pallidum. 

24. No que se refere à visita domiciliar, é correto 
afirmar que: 

A) toda ida ao domicílio do usuário é considerada 
uma visita domiciliária. 

B) é um instrumento de intervenção fundamental 
da estratégia de Saúde da Família. 

C) a responsabilidade da visita no domicílio é 
exclusiva do Agente Comunitário de Saúde. 

D) o relacionamento com o usuário deve ser 
extremamente formal. 

E) o objetivo principal da visita domiciliar é prestar 
assistência à criança doente.   

25. Na visita domiciliária o Agente Comunitário de 
Saúde encontrou a seguinte situação: 

 

- uma gestante, no 2º trimestre da gestação, que 
não havia iniciado o pré-natal; 

- adolescentes informaram que estavam fazendo 
sexo sem camisinha; 

- a mãe estava oferecendo água ao seu filho com 
28 dias de vida. 

 

 

Diante desses fatos, quais as condutas, no 
domicílio, que devem ser realizadas pelo Agente 
Comunitário de Saúde? 

A) orientar a gestante sobre a importância do pré-
natal, encaminhando-a para o serviço de pré-
natal do posto de saúde de sua área; orientar 
os adolescentes e familiares na prevenção de 
DST/AIDS e gravidez precoce; orientar e 
incentivar a amamentação exclusiva. 

B) orientar a gestante sobre a importância do pré-
natal, encaminhando-a para o serviço de pré-
natal na unidade de saúde de referência; 
informar aos adolescentes que eles não têm 
idade para praticar o sexo; dizer à mãe que ela 
está prejudicando a saúde do filho. 

C) fazer um relatório dos fatos encontrados; 
marcar uma próxima visita para resolver a 
situação identificada; comunicar a enfermeira 
sobre essa situação e solicitar a sua presença 
na próxima visita para resolver o problema. 

D) reunir os membros da família e informar-lhes 
que todos são responsáveis pela saúde uns 
dos outros e que deveriam ir ao posto de saúde 
para se inscreverem no programa de 
planejamento familiar. 

E) informar a gestante sobre a importância do 
acompanhamento pré-natal; encaminhar os 
adolescentes ao posto de saúde para 
conversarem com o médico; ensinar a mãe a 
oferecer a água com copinho para matar a 
sede do filho.  
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26. Epidemia é: 

A) o número total de casos novos e antigos de 
uma doença em um espaço e tempo definidos. 

B) a presença constante de uma doença ou de um 
agente infeccioso em determinada área 
geográfica. 

C) a ocorrência, numa comunidade ou região, de 
casos da mesma doença, em número que 
ultrapassa o limite esperado.   

D) o número total de casos novos de uma doença 
em um espaço e tempo definidos. 

E) o conjunto de casos de uma dada afecção ou a 
soma de agravos à saúde que atingem um 
grupo de indivíduos. 

27. Para as doenças infecciosas, alguns termos são 
utilizados na linguagem dos profissionais que 
trabalham na área da saúde. Em relação aos 
conceitos desses termos, correlacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira coluna. 

1) Local onde o agente 
infeccioso se aloja ou se 
multiplica. 

(    ) Hospedeiros 

2) Capacidade     de 
produzir casos graves ou 
letais da doença. 

(    ) Período de 
incubação 

3) Período durante o qual o 
agente infeccioso pode 
ser transferido de um 
indivíduo infectado a 
outra pessoa, ou de um 
animal infectado ao 
homem, ou de um 
homem infectado a um 
animal. 

(    ) Vetor de doenças 

4) Homem ou outro animal 
vivo que ofereçam meio 
de subsistência ou 
alojamento a um agente 
infeccioso. 

(    ) Reservatórios 

5) O primeiro indicador 
utilizado em avaliações 
de saúde coletiva. 

(    ) Período de 
transmissibilidade 

6) Seres vivos que veiculam 
o agente infeccioso de 
uma pessoa ou animal a 
outra pessoa ou animal. 

  

7) Intervalo de tempo que 
decorre entre a 
exposição a um agente 
infeccioso e o 
aparecimento da primeira 
manifestação da doença. 

  

 
A seqüência correta, de cima para baixo, é: 

A) 1, 2, 3, 6 e 7. 
B) 6, 3, 4, 5 e 7. 
C) 2, 6, 3, 4 e 5. 
D) 4, 7, 6, 1 e 3. 
E) 3, 4, 5, 2 e 1.  

28. A dengue é uma doença transmitida pelo(a): 

A) água. 
B) alimentos. 
C) água e alimentos. 
D) pessoa infectada. 
E) mesmo vetor da febre amarela urbana. 

29. Os sinais e sintomas mais comuns da dengue são: 

A) febre, dores no corpo, principalmente nas 
articulações, e dores de cabeça. 

B) febre alta, secreção nos olhos, rigidez na nuca 
e dores no corpo. 

C) infecção nas articulações, inchaço em todo o 
corpo, dores de cabeça e coriza. 

D) febre, inchaço nas articulações, ocasionando 
dificuldade para andar, e prisão de ventre. 

E) secreção nasal espessa, febre no período da 
tarde, escarro com sangue e diarréia. 

30. Atualmente, a medida mais eficaz no combate à 
dengue é: 

A) vacinação em massa. 
B) remoção dos potenciais criadouros do mosquito. 
C) uso de máscara e luvas. 
D) pulverização das áreas de risco. 
E) uso de aspirina de 6 em 6 horas. 

31. A hepatite B não é transmitida por: 

A) hemotransfusão. 
B) contato entre parceiros sexuais. 
C) utilização de seringas contaminadas. 
D) transmissão vertical. 
E) via respiratória. 

32. A leishmaniose é uma doença causada por: 

A) vírus. 
B) protozoário. 
C) bactéria. 
D) fungo. 
E) bacilo. 

33. No primeiro ano de vida, o alimento que pode evitar 
a diarréia é o leite: 

A) de vaca. 
B) materno. 
C) modificado. 
D) integral. 
E) de cabra. 

34. A cólera é uma infecção que acomete: 

A) o aparelho genital masculino. 
B) as vias aéreas superiores. 
C) o sistema nervoso. 
D) o aparelho locomotor. 
E) o trato intestinal. 

35. Em uma comunidade, será iniciada uma pesquisa 
sobre amamentação. Nesse caso, o Agente 
Comunitário de Saúde deve dar a seguinte orientação 
aos possíveis participantes dessa pesquisa: 

A) é obrigada a participação de todos. 
B) a participação é voluntária, sem o conhe-

cimento dos riscos dessa pesquisa. 
C) antes de participar da coleta dos dados, o 

pesquisador deve assegurar os benefícios para 
si mesmo.  

D) todos têm a liberdade de participar e de se 
retirar em qualquer etapa da pesquisa. 

E) antes de responder a qualquer pergunta deve-se 
ter o conhecimento das respostas dos outros. 
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36. A pessoa portadora de filariose crônica pode 
apresentar como manifestação da doença: 

A) inchaço do testículo e aumento do volume das 
extremidades inferiores. 

B) dor de garganta e inflamação dos tendões das 
extremidades superiores. 

C) rigidez na nuca e dificuldade na articulação de 
algumas palavras. 

D) escarros escuros e febre alta súbita, em dias 
alternados. 

E) cólicas intestinais e dor no corpo, com rigidez 
nas articulações. 

37. A febre tifóide é uma doença bacteriana 
caracterizada por: 

A) febre ao anoitecer, dores no corpo, dor de 
cabeça, diarréia e olhos lacrimejantes. 

B) febre alta, dor nas articulações, cefaléia, 
secreção vaginal e rigidez na nuca. 

C) secreção nasal sanguinolenta, inchaço, febre, 
delírio e manchas vermelhas na pele. 

D) febre prolongada, dor abdominal, diarréia, 
erupções cutâneas róseas e aumento do baço. 

E) manchas esbranquiçadas no corpo, inchaço, 
febre vespertina, urina escura e icterícia. 

38. As doenças contagiosas de notificação compulsória 
são:  

A) candidíase, clamídia e pré-eclâmpsia grave. 
B) raiva humana, mononucleose e toxoplasmose. 
C) cólera, diarréias e artrite. 
D) sarampo, pancreatite e hipertensão arterial. 
E) coqueluche, difteria e sífilis (congênita e em 

gestante). 

39. O Sr. José, muito contente ao encontrar o agente 
comunitário de saúde (ACS), relatou que iria viajar 
para o estado do Amazonas, para visitar o seu 
filho. Diante deste caso e após analisar o cartão de 
vacinação do Sr. José, o ACS orientou que ele 
deveria se vacinar contra: 

A) febre amarela, na véspera de sua viagem, para 
ter efeito mais prolongado. 

B) Dengue, pela existência de uma epidemia, 
devido ao clima quente da região. 

C) febre amarela, pelo menos dez dias antes de 
sua viagem. 

D) febre tifóide, em decorrência da região ser 
habitada por índios. 

E) febre amarela, pois viu que a última dose tinha 
sido administrada havia dois anos. 

40. Campanha de imunização é: 

A) a assistência de avaliação do calendário 
vacinal das crianças. 

B) um período de notificação aos serviços de 
saúde de casos de doenças infecciosas. 

C) uma investigação epidemiológica dos casos de 
sarampo e difteria. 

D) um período do ano em que ocorre a vigilância 
epidemiológica de todos os casos de 
meningite. 

E) uma estratégia utilizada para ampliar a 
cobertura vacinal numa faixa etária mais 
suscetível. 

41. Segundo o calendário vacinal da criança do 
Ministério da Saúde, a BCG deve ser aplicada: 

A) via oral. 
B) quando a criança completar cinco meses de 

vida. 
C) na região glútea. 
D) ao nascer. 
E) quando a criança deixar de mamar. 

42. A 2ª dose da vacina contra a hepatite B, de acordo 
com o calendário de vacinação do Ministério da 
Saúde, deve ser aplicada: 

A) no 15º dia de vida da criança. 
B) via oral. 
C) no 6º mês de vida da criança. 
D) entre 4 e 6 anos de vida da criança. 
E) no 1º mês de vida da criança. 

43. A vacina SCR confere imunidade à criança em 
relação às seguintes doenças: 

A) coqueluche, febre tifóide e caxumba. 
B) difteria, rubéola e coqueluche.  
C) sarampo, caxumba e rubéola. 
D) sarampo, tétano e poliomielite. 
E) paralisia infantil, febre tifóide e parotidite. 

44. Que cuidado exige a vacina BCG? 

A) Após aberto o frasco, utilizá-lo até seis horas.  
B) Aplicar essa vacina no período da patogênese. 
C) Após aberto o frasco, expor à luz do sol. 
D) Conservar o frasco na geladeira, com 

temperatura em torno de 20ºC. 
E) Conservar o frasco em isopor sempre fechado. 

45. As vacinas que podem ser aplicadas por via 
subcutânea são: 

A) anticolérica e antidiftérica. 
B) antitetânica e anti-rubéola. 
C) anti-hepatite B e anti-rábica. 
D) anti-rubéola e anti-sarampo. 
E) anti-sarampo e antifebre tifóide. 

46. A vacina DTP confere imunidade contra: 

A) coqueluche, paralisia infantil e tétano. 
B) difteria, tétano e coqueluche. 
C) poliomielite, tétano e coqueluche. 
D) difteria, poliomielite e tétano. 
E) tétano, paralisia infantil e difteria. 

47. Durante a visita domiciliar, a gestante M.M.S., com 
três meses de gravidez, fez o seguinte relato: na 
gravidez do seu filho caçula, que completou este ano 
seis anos, tomou no posto de saúde três doses da 
vacina antitetânica e não sabia se deveria tomar 
outras doses desta vacina, na gravidez atual. No 
sentido de orientar corretamente essa gestante, o 
Agente Comunitário de Saúde deve informar que ela: 

A) tome apenas uma dose de reforço. 
B) inicie o esquema completo da vacina antitetânica. 
C) tome duas doses, com intervalo de 40 dias. 
D) tome três doses, a partir do 3º trimestre de 

gestação. 
E) tome duas doses, por via intradérmica.   
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48. As pessoas com 60 anos ou mais de vida devem 
ser vacinadas contra pneumonia causada pelo 
pneumococo, segundo o calendário vacinal do 
Ministério da Saúde. Em relação a essa vacina, a 
quantidade de doses que deve ser administrada é: 

A) duas doses intercaladas por 30 dias. 
B) três doses. 
C) dose única. 
D) uma dose por ano. 
E) duas doses por ano. 

49. O Agente Comunitário de Saúde, durante o 
desenvolvimento das suas atividades de trabalho, 
deve: 

A) informar à comunidade os relatos das pessoas 
obtidas durante a visita domiciliar. 

B) assegurar algumas benesses para as pessoas 
do seu convívio social.  

C) resolver os problemas financeiros da família 
assistida. 

D) esquivar-se dos trabalhos realizados em 
equipe. 

E) respeitar os valores culturais e as crenças 
religiosas da família assistida. 

50. Em relação às atividades de educação sanitária e 
ambiental, o agente comunitário de saúde deve 
orientar quanto: 

A) à reciclagem do lixo. 
B) ao esquema de vacinação da criança. 
C) à dieta da gestante. 
D) à investigação dos antecedentes pessoais de 

toda a família. 
E) ao uso de preservativo para os adolescentes.  
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