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1ª Parte – Português  
 
 
01. Leia atentamente o texto de Millôr Fernandes: 

 
Democracia 

 
Democracia é um político burro montado num 

burro político. Os dois pensam (?) completamente 
diferente, mas acabam indo pro mesmo lugar: o preferido 
do burro. E não me pergunte qual deles. 
 
A definição de democracia apresentada no texto 
fundamenta-se em um jogo de palavras. Do ponto de vista 
gramatical, o que determina a mudança de sentido entre 
ela? 
 

I. Os termos burro e político permutam suas 
classificações morfossintáticas. 

II. Burro inicialmente é um substantivo e 
posteriormente assume a função de adjetivo. 

III. Político, inicialmente substantivo, passa a função 
de adjetivo de burro no segundo momento. 
 

a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) I e II são verdadeiras. 
e) I e III são verdadeiras. 

 
 A partir do texto de Dora Kramer, responda as questões 
02 e 03. 

 
Para entender a nova oposição 

 
 À primeira vista, soa algo dúbia – para não dizer 
cínica – essa mania dos partidos que perderam a eleição 
de adjetivar o tipo de oposição que pretendem fazer ao 
governo Luiz Inácio Lula da Silva. 
 Uns se dizem “fiscalizadores”, outros se querem 
“independentes”, e ainda há os que se qualificam como 
“propositivos”. Todos, evidentemente, dispostos a cumprir 
o pressuposto da garantia à governabilidade, conceito que 
a tudo serve e a qualquer tipo de intenção se presta – das 
condignas às inconfessáveis. 
 E por que nenhum desses partidos declara-se 
apenas como oposição pura e substantiva? 
 
 
02. O texto critica o tipo de oposição que alguns partidos 
decidiram fazer ao presidente eleito em 2002. Quanto ao 
texto julgue as opções. 

 
(   )  A autora chama a atenção ao cinismo do 

presidente diante das ações fiscalizadoras da 
oposição. 

(   )  Ao usar, no título, a expressão “nova oposição”, a 
autora sugere uma mudança de postura dos 
partidos de oposição ao governo, que passam a 
não querer assumir esta identidade de modo 
direto, procurando “eufemizar-se” por meio de 
adjetivações. 

(   )  Declarar-se oposição “pura e substantiva” seria 
admitir o papel de oposição independente de 
adjetivos que minimizem o impacto de sê-lo. 
 
 

a) V V V 
b) V F V 
c) V V F 
d) F V V 
e) F V F 

 
03. No trecho: “Todos, evidentemente, dispostos a cumprir 
o pressuposto da garantia à governabilidade, conceito que 
a tudo serve e a qualquer tipo de intenção se presta – das 
condignas às inconfessáveis.” O termo “condignas” é 
aplicado com sentido de: 

 
a) Justiça 
b) Relação 
c) Merecimento 
d) Proporcionalidade 
e) N.D.R. 

 
04. Observe a imagem abaixo: 

 
Analisando a propaganda podemos perceber que: 

 
a) O particípio dos verbos é usado como substantivo. 
b) As formas no gerúndio têm função de advérbio. 
c) Não há verbos no particípio, apenas no gerúndio. 
d) As formas no gerúndio, assim como as que estão 

no particípio, têm função adjetiva. 
e) Todas as opções acima são falsas. 

 
05. Assinale a opção adequada segundo as regras de 
concordância. 
 

a) Aqueles trinta e seis por cento de eleitores 
ausentes não saberia mesmo em quem votar. 

b) Cerca de cinqüenta mil pessoas estava no estádio 
na final do campeonato. 

c) Fizemos uma enquete sobre eleições no Brasil. 
88% acha que é difícil escolher um presidente. 

d) O livro de Harry Porter, leram todos os alunos do 
ensino médio. 

e) N.D.R. 
 
06. Veja a tirinha: 
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Na frase “Espero que Helga tenha esquecido aquela 
discussão”: 
 

a) O verbo esquecer é intransitivo e por isso não 
pede preposição. 

b) O verbo esperar é transitivo indireto e pediria a 
preposição por. 

c) O verbo esquecer é transitivo direto e pede 
complemento sem preposição a menos que seja 
pronominal. 

d) A oração correta seria: “Espero que Helga tenha 
esquecido daquela discussão. 

e) N.D.R 
 
07. Observe as frases abaixo: 
 

I. Adoeci logo; não me cuidei. 
II. Adoeci; logo não me cuidei. 

 
a) No item I, logo é conjunção. 
b) No item II, logo é advérbio. 
c) Nos itens I e II, logo tem função de conjunção. 
d) Nos itens I e II, logo é advérbio. 
e) No item I, logo é advérbio e no II é conjunção. 

 
Leia o texto abaixo, de Josué Machado (1994) e responda 
as questões 08 e 09. 
 

A sombra de Semeador 
 
 Um comentarista político escreveu sobre a 
trajetória retilínea do símbolo do pefelê, o senador Marco 
Maciel. Analisou-a desde os tempos de Costa e Silva (...) 
até o (governo) de F. Collor, de que foi líder no Senado. Ao 
chegar aos tempos do processo de “impeachment”, o 
senador afastou-se da liderança não se sabe por quê. Por 
que será? Sobre esta frase, escreveu o comentarista que 
“em certas sessões o senador entrava e saía do 
Congresso como sombra”. 
 Houve um engano. Não do senador, (...) mas do 
comentarista, e apenas no texto. Quem sabe nem tenha 
havido engano e sim certeza de que é preferível ser 
conciso e que se dane a gramática. (...) 
 
08. O trecho transcrito faz referência a um engano 
gramatical cometido por um comentarista político ao tratar 
da trajetória de um senador brasileiro, conforme frase em 
negrito. Trata-se de que tipo de engano? 

 
a) Falha de concordância verbal. 
b) Falha de concordância nominal. 
c) Falha de regência verbal. 
d) Falha de regência nominal. 
e) Não há falhas no trecho citado. 

 
09. Julgue as opções abaixo conforme o texto de Josué 
Machado. 

 
I. A melhor forma de corrigir a falha de 

concordância seria dizer: “o senador entrava no 
congresso com sombra e saía da mesma forma”.  

II. Uma forma de corrigir o erro de regência verbal é 
dizer: “o senador entrava no congresso como 
sombra e saía dele da mesma forma.” 

III. Há na verdade um equívoco no texto de Josué 
Machado, uma vez que não há falhas na frase 
citada. 

 
 
 

São falsas: 
 

a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas I e III. 

 
10. Observe a frase seguinte, retirada da propaganda da 
FEDEX. 

 
“Poupa tempo, dinheiro e algo igualmente precioso: sua 
paciência.” 

 
O texto da propaganda faz uso de uma figura de sintaxe. 
Qual é ela? 

 
a) Anacoluto 
b) Zeugma 
c) Anáfora 
d) Hipérbato 
e) Polissíndeto 

 
 

 
2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   

 
 
11. Segundo a Portaria Nº 399/GM de 22/02/06. O trabalho 
na área da saúde do idoso deve seguir as seguintes 
diretrizes, EXCETO: 
 

a) Promoção do envelhecimento ativo e saudável. 
b) Atenção integral e integrada à saúde da pessoa 

idosa. 
c) Estímulo às ações intersetoriais, visando à 

integralidade da atenção. 
d) A implantação de serviços de atenção hospitalar 

específica. 
e) O acolhimento preferencial em unidades de 

saúde, respeitado o critério de risco. 
 
12. São objetivos específicos da qualificação do programa 
de saúde da família (PSF), EXCETO: 
 

a) Contribuir para elaboração do modelo de PSF, 
inserindo a dimensão da qualidade em todos os 
seus componentes e níveis de atuação. 

b) Verificar o estágio atual de desenvolvimento do 
PSF nos municípios, considerando os 
componentes de gestão da estratégia e as 
práticas profissionais nas USF. 

c) Identificar os problemas e apoiar os gestores nos 
planos de ação visando a melhoria da qualidade 
do PSF, considerando a sua organização, as 
práticas, e a sustentabilidade dos padrões 
adequados. 

d) Contribuir para a construção da capacidade 
avaliativa nas SMS e SES para apoiar, 
acompanhar e avaliar as iniciativas de melhoria 
da qualidade da estratégia. 

e) Contribuir para identificação dos processos a 
serem melhorados. 
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13. A maior proporção de nascidos vivos por idade mãe(%) 
no período de 2000-2006 foi na faixa etária de: 
 

a) Menor de 14 anos 
b) 20 a 24 
c) 35 a 39 
d) 40 a 44 
e) 45 anos e mais 

 
14. Compõem os princípios do PSF, EXCETO: 
 

a) Caráter substitutivo 
b) Territorialização 
c) Integralidade 
d) Intersetorialidade 
e) Monitoramento e Avaliação 

 
15. À luz das Diretrizes Operacionais dos Pactos pela 
Vida, em Defesa do Sus e de Gestão, pactuadas na 
reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, do dia 
26 de janeiro de 2006, e aprovadas na reunião do CNS, de 
09 de fevereiro de 2006, as ações que devem ser 
desenvolvidas para fortalecer este processo de 
participação da cidadania na gestão do SUS são as 
seguintes: 
 

I. Apoiar os Conselhos de Saúde, as Conferências 
de Saúde e os movimentos sociais que atuam no 
campo da saúde, com vistas ao seu 
fortalecimento para que os mesmos possam 
exercer plenamente os seus papéis. 

II. Apoiar o processo de formação dos conselheiros. 
III. Estimular a participação e avaliação dos cidadãos 

nos serviços de saúde. 
IV. Apoiar os processos de educação popular na 

saúde, para ampliar e qualificar a participação 
social no SUS. 

V. Apoiar a implantação e implementação de 
ouvidorias nos municípios, estados e regiões, 
com vistas ao fortalecimento da gestão 
estratégica do SUS. 

VI. Apoiar o processo de mobilização social e 
institucional em defesa do SUS e na discussão do 
pacto. 

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, II, V. 
b) I, II, III, IV, VI. 
c) II, IV, VI. 
d) II, III, IV, V, VI. 
e) Todas estão corretas. 

 
16. Referente às Conferências de Saúde e aos Conselhos 
de Saúde é INCORRETO afirmar: 
 

a) Na atualidade os Conselhos de Saúde possuem 
uma relevante representatividade social nas três 
esferas governamentais, como conseqüência do 
modelo de democracia participativa e da diretriz 
de participação da comunidade nas ações e 
serviços públicos do SUS, previstas 
respectivamente no artigo 1º, parágrafo único, e 
artigo 198, inciso III, da Constituição da República 
do Brasil de 1988. 

 
 
 
 

b) A gestão democrática do SUS, que se efetiva 
principalmente através das Conferências de 
Saúde, de caráter propositivo e dos Conselhos de 
Saúde, que são deliberativos e permanentes no 
SUS, em cada esfera de governo, é um 
importante modelo de participação da cidadania, 
que se dá através da sociedade civil organizada e 
da consagração do processo de controle social. 

c) Tendo em vista que os Conselhos de Saúde 
representam um pólo de qualificação de cidadãos 
para o controle social, nas demais esferas da 
ação do Estado, e visando consolidar, fortalecer, 
ampliar e acelerar o processo de controle social 
no SUS é que se mostra relevante o estudo da 
temática dos aspectos constitucionais e legais 
destes órgãos colegiados. 

d) Os Conselhos de Saúde na atualidade são um 
espaço responsável pela implementação da 
mobilização e articulação contínuas da 
sociedade, na defesa dos princípios 
constitucionais que fundamentam o SUS, para o 
controle social de saúde. 

e) Os Conselhos de Saúde tem como competência a 
definição das diretrizes para elaboração dos 
planos de saúde, os programas de saúde, os 
contratos e convênios e a aprovação da proposta 
orçamentária anual da saúde, tendo em vista as 
metas e prioridades estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, nos termos do artigo 
195, parágrafo 2º, da Lei Maior, observado o 
Princípio do Processo de Planejamento e 
Orçamentação Ascendentes, esculpido no artigo 
36 da Lei n. 8.092 de 15 de novembro de 1990. 

 
17. O Conselho Nacional de Saúde aprovou em agosto de 
2006, por meio da resolução 363, a Política Nacional de 
Educação Permanente para o Controle Social no Sistema 
Único de Saúde-SUS, sobre esta é INCORRETO afirmar: 

 
a) A esperança dessa Política é promover iniciativas 

de educação para o controle social que estejam 
restritas aos conselhos; e que envolvam de forma 
informal toda a população nas melhorias do SUS, 
a começar pelas ações mais simples e mais 
próximas da comunidade.  

b) Existem cinco grandes eixos da Politica de 
Educação Permanente. O eixo sobre Participação 
Social destaca o fato que os conselhos e as 
conferências têm atribuições legais e específicas 
de controle social.  

c) Os integrantes dos conselhos de saúde são elos 
entre o conselho e as instâncias da sociedade das 
quais são representantes. Por isso, eles devem ter 
como ponto de partida as necessidades da 
população como subsídio para o debate e as 
decisões no conselho. 

d) O Financiamento é um eixo que prevê o repasse 
fundo a fundo e co-participação no financiamento 
da Política Nacional nas três esferas de governo. 
Isso significa que será necessário um item no 
orçamento dos governos para as despesas com o 
controle social, como existem hoje na atenção a 
saúde (financiamento de consultas, medicamentos 
e internações).  

e) A formação de uma consciência sanitária deve 
abranger a compreensão ampliada de saúde e 
uma articulação intersetorial com todas as áreas 
das políticas públicas e sociais. Esse é o foco do 
sobre Intersetorialidade. 
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18. Segundo a Portaria Nº 399/GM de 22/02/06 os 
objetivos e metas para a redução da mortalidade infantil 
quando o pacto foi lançado em 2006 era de: 
 

a) Reduzir a mortalidade neonatal em 5%, em 2006. 
b) Reduzir em 50% os óbitos por doença diarréica e 

20% por pneumonia, em 2006. 
c) Apoiar a elaboração de propostas de intervenção 

para a qualificação da atenção às doenças 
prevalentes. 

d) Criação de comitês de vigilância do óbito em 80% 
dos municípios com população acima de 80.000 
habitantes, em 2006. 

e) Garantir insumos e medicamentos para 
tratamento das síndromes hipertensivas no parto. 

 
19. Sobre as características do SUS é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O SUS é um sistema formado por várias 
instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios) e pelo setor privado, com o 
qual são feitos contratos e convênios para a 
realização de serviços e ações, como se fosse um 
mesmo corpo. 

b) Quando um serviço privado – um hospital, por 
exemplo – é contratado pelo SUS, deve atuar 
como se fosse público, porém deve dar privilégios 
a seus particulares. 

c) O SUS é único, porque tem a mesma filosofia de 
atuação em todo o território nacional e é 
organizado de forma a obedecer à mesma lógica.  

d) O SUS prevê a participação do setor privado: as 
ações são feitas pelos serviços públicos e, de 
forma complementar, pelo setor privado, 
preferencialmente pelo setor filantrópico e sem 
fins lucrativos, por meio de contrato administrativo 
ou convênio, sempre respeitando a natureza 
pública dos serviços. 

e) Deve ter racionalidade: o SUS deve se organizar 
para oferecer ações e serviços de acordo com as 
necessidades da população e com os problemas 
de saúde mais freqüentes em cada região. Uma 
cidade não pode, por exemplo, manter um 
hospital e não dispor de unidades básicas de 
saúde. 

 
20. Referente à mortalidade materna é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Em 1997 e 1998, aumentou a razão de 
mortalidade materna, principalmente, devido a 
causas obstétricas diretas e óbitos de difícil 
registro, sugerindo uma melhoria desse registro. 

b) A queda da mortalidade materna de 1999 a 2001 
pode estar associada a uma melhoria na 
qualidade da atenção obstétrica e ao 
planejamento familiar. Nesse período, a 
mortalidade materna foi considerada uma 
prioridade do governo federal e vários processos 
estaduais e municipais foram deflagrados para 
reduzi-la.  

c) A partir do ano de 1998, diminuíram os óbitos em 
internações obstétricas no SUS, passando de 
34,8 óbitos por 100.000 internações em 1997, 
para 28,6 óbitos por 100.000 internações em 
2001. Nesse período, também caiu o número de 
mulheres que morreram no parto em relação ao 
número de partos realizados, passando de 32,48 
para 24 óbitos em 100.000 partos em 2001. 

d) Considerando que 70% das mulheres são 
usuárias do SUS e que cerca de 65% dos óbitos 
maternos ocorrem no momento do parto, é 
provável que, apesar do sub-registro e da 
subinformação, a queda na razão de mortalidade 
materna calculada com base nos dados do 
Sistema de Informação em Mortalidade (SIM) e 
do Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos 
(SINASC), observada a partir de 1999, seja real. 

e) Os números ainda atestam que a situação atual  
está aquém do aceitável, pois, em países 
desenvolvidos, a RMM filhos por mulher oscila de 
6 a 20 óbitos por 100 mil nascidos vivos. 

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos  
 
 
21. Sobre educação sexual é INCORRETO afirmar: 
 

a) A educação sexual é uma forma não intencional 
de ação, pela qual as pessoas são influenciadas 
desde o nascimento.  

b) Ocorre de forma incontínua, geralmente de modo 
imperceptível e sem planejamento, onde 
absorvemos valores dos que estão a nossa volta; 
dos pais inicialmente, irmãos, vizinhos, amigos e 
hoje em dia do mais forte veículo de comunicação 
que é a TV. 

c) Gradativamente, vamos desenvolvendo noções 
de valores e concebendo opiniões, sem que ainda 
tenhamos consolidado a capacidade crítica de 
pensar sobre a informação que recebemos. 
Surgem daí as lacunas e omissões, que merecem 
ser preenchidas através de uma orientação 
sexual mais abrangente e com objetivos 
definidos.  

d) De certa forma, a orientação sexual também é um 
modelo de educação, uma vez que transforma 
valores e determina novos conceitos, porém, 
difere da outra em aspectos fundamentais. 

e) Possibilita aos jovens o conhecimento do próprio 
sexo (orgânico e biológico) e da própria 
sexualidade (sentimentos, prazer, equilíbrio de 
comportamento e personalidade). 

 
22. São responsabilidades da vigilância epidemiológica, 
EXCETO: 
 

a) Doenças de Notificação Compulsória. 
b) Doenças não transmissíveis. 
c) Vigilância do Óbito infantil e Mortalidade Materna. 
d) Alimentação e retroalimentação dos bancos dos 

sistemas de informação. 
e) Comércio de Alimentos (restaurantes, 

lanchonetes, supermercados) Serviços de Saúde 
(hospitais, clínicas, consultórios), Farmácias, 
Salões de beleza, Hotéis, Móteis, Pousadas, etc. 

 
23. Observe as definições abaixo e indique a 
INCORRETA: 
 

a) Doença infecciosa: clinicamente manifesta, do 
homem ou dos animais, resultante de uma 
infecção. 

b) Doença não infecciosa: todas aquelas não 
resultantes de infecção (doenças não 
transmissíveis). 
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c) Infecção: penetração e desenvolvimento ou 
multiplicação de um agente infeccioso no 
organismo de uma pessoa ou animal. 

d) Infestação: alojamento, desenvolvimento e 
reprodução de artrópodes na superfície do corpo 
ou nas vestes. 

e) Doença contagiosa: doenças infecciosas cujos 
agentes etiológicos atingem os sadios através do 
contato direto ou indireto desses com os 
indivíduos infectados. 

 
24. Capacidade que têm certos organismos de penetrar e 
de se desenvolver ou de se multiplicar no novo hospedeiro, 
ocasionando infecção: 
 

a) Infectividade 
b) Patogenicidade 
c) Virulência 
d) Dose Infectante 
e) Poder invasivo  

 
25. São exemplos de doenças por transmissão vertical: 
 

I. AIDS 
II. Sífilis congênita 
III. Rubéola congênita 
IV. Esquistossomose Mansônica 
V. Cólera. 

 
Estão CORRERTAS: 
 

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

 
26. Sobre o benefício da alimentação materna é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O leite materno é limpo, pronto, tem a 
temperatura ideal, não pega sujeira, é prático e 
econômico pois não gasta na compra de 
mamadeiras e leites artificiais. 

b) Reduz o sangramento da mãe após o parto, 
fazendo o útero voltar ao tamanho normal mais 
lentamente, sem causar tanta agressividade. 

c) É um método natural de planejamento familiar 
desde que, a mãe amamente exclusivamente no 
peito, em livre demanda, e não tenha retornado a 
menstruação. 

d) Ajuda a mãe a voltar mais rápido ao peso normal, 
porque usa para a produção do leite as calorias 
que armazenou sob a forma de gordura, durante 
a gestação. 

e) Apresenta vantagens para a sociedade e a nação 
porque é um importante fator redutor da 
morbidade e da mortalidade infantil. 

 
27. Referente à vigilância sanitária e o saneamento básico 
no Brasil, quanto à cobertura de coleta de lixo e a 
proporção da população servida pela coleta de lixo 
segundo unidade da federação no período de 2007, a 
unidade de menor cobertura é: 
 

a) Piauí 
b) Pernambuco 
c) Maranhão 
d) Amazonas 
e) Paraíba 

28. Referente ao Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica (SNVE) é INCORRETO afirmar: 
 

a) O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 
(SNVE) compreende o conjunto articulado de 
instituições do setor público, componente do 
Sistema Único de Saúde (SUS), que, direta ou 
indiretamente, notifica doenças e agravos, presta 
serviços a grupos populacionais ou orienta a 
conduta a ser tomada para o controle dos 
mesmos. 

b) Desde a implantação do SUS, o SNVE vem 
passando por profunda reorganização 
operacional, para adequar-se aos princípios de 
descentralização e de integralidade da atenção à 
saúde. Esse processo foi bastante impulsionado a 
partir das Portarias nº 1.399/GM, de 15/12/99, e 
nº 950, de 23/12/99.  

c) A definição do teto financeiro para estados e 
municípios considerou: diferenças 
epidemiológicas regionais e operacionais (três 
diferentes estratos); valores diferenciados, de 
acordo com a extensão territorial do município; e 
acréscimo de um valor fixo per capita para os 
municípios que assumem a gestão das ações de 
vigilância e controle de doenças.  

d) São reconhecidas as dificuldades existentes nos 
municípios para assegurar o pleno 
desenvolvimento de um sistema de vigilância 
epidemiológica sensível e efetivo. Há insuficiência 
de recursos humanos, resistências institucionais 
ao processo de descentralização, incipiente 
capacidade instalada para diagnóstico, 
investigação e implementação de ações de 
controle e, ainda, limitações dos recursos 
disponíveis para o setor saúde.  

e) Além disso, a flexibilidade parcial do uso dos 
recursos do Teto Financeiro de Epidemiologia e 
Controle de Doenças pode propiciar a construção 
de modelos de gestão, pautados no conceito de 
vigilância à saúde, com vistas a impulsionar o 
processo de atenção integral à saúde da 
população brasileira. 

 
29. Sobre educação ambiental é INCORRETO afirmar: 
  

a) A educação ambiental é um componente 
essencial e permanente da educação nacional, 
devendo estar presente, de forma articulada, em 
todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal. 

b) A educação é um direito de todos; somos todos 
aprendizes e educadores. 

c) A educação ambiental deve ter como base o 
pensamento crítico e inovador, em qualquer 
tempo ou lugar, em seus modos formal, não 
formal e informal, promovendo a transformação e 
a construção da sociedade. 

d) A educação ambiental é individual e coletiva. Tem 
o propósito de formar cidadãos com consciência 
local e planetária, que respeitem a 
autodeterminação dos povos e a soberania das 
nações. 

e) A educação ambiental é neutra, e não ideológica. 
É um ato político, baseado em valores para a 
transformação social. 
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30. Caracteriza-se como profilaxia para Influenza A H1N1, 
EXCETO: 
 

a) Vacinas. 
b) Uso de máscaras (N95). 
c) Uso de lenços descartáveis (tosse e espirros). 
d) Limpeza de superfícies (álcool-gel 70%). 
e) Remédio profilático. 

 
31. Referente à relação do meio e as doenças infecciosas 
e parasitárias é INCORRETO afirmar: 
 

a) É conhecida a estreita relação entre o 
aparecimento de doenças infecciosas e 
parasitárias e a inadequada provisão de medidas 
sanitárias especialmente no que se refere ao 
abastecimento de água (qualidade / quantidade) e  
ao destino dos dejetos. 

b) A ausência ou a intermitência no abastecimento de 
água, gerando utilização de outras fontes (poços, 
cisternas, minas, água de chuva acumuladas) 
muitas vezes contaminadas por microorganismos, 
a ausência de esgotamento sanitário, além da 
inadequação de medidas de higiene pessoal, 
doméstica e dos alimentos acarretam o 
aparecimento de diarréias infecciosas, hepatite e 
outras doenças de veiculação hídrica. 

c) O componente pós neo-natal (28 dias até 1 ano 
incompleto) denuncia de perto as condições sócio-
econômicas, está intimamente relacionado às 
causas evitáveis (aquelas que com intervenção na 
assistência à saúde e desenvolvimento de ações 
inter-setoriais deveriam ocorrer em número 
menor), tais como as diarréias infecciosas, as 
pneumonias, a desnutrição, etc. São também mais 
susceptíveis as ações preventivas como o 
saneamento básico, ações de educação sanitária e 
imunizações. 

d) As diarréias infecciosas estão intimamente 
relacionadas com as condições precárias de 
saneamento e assim o óbito por esta causa 
denuncia condições de vida extremamente 
desfavoráveis. 

e) As internações e os atendimentos por diarréia e as 
notificações de hepatite viral B e C também podem 
indicar a provisão inadequada de água e esgoto. 

 
32. Sobre dengue é INCORRETO afirmar: 
 

a) O agente de saúde deve transmitir as informações 
de que dispõe e discutir as soluções possíveis 
com o morador, que pode oferecer alternativas 
novas e adequadas às suas possibilidades. 

b) Na próxima visita ao mesmo imóvel, o agente de 
saúde deverá avaliar o quanto foi produtivo e 
conseqüente o contato anterior. 

c) É evidente que a participação comunitária no 
controle do Aedes aegypti envolve a participação 
do município e o compromisso das autoridades 
locais, com o atendimento das necessidades 
apontadas pela comunidade, devendo-se, 
inclusive, convocar os setores do comércio e 
indústria, além de associações representativas da 
comunidade. 

d) O estímulo à participação comunitária necessita 
ser permanente. Os resultados ou a expectativa 
de respostas devem ser colocados a pequeno e 
médio prazos. 

 

e) Inicialmente, o Programa de Erradicação do 
Aedes aegypti no Brasil (PEAa) propõe que o 
agente de saúde, que há décadas trabalha para a 
comunidade, passe agora a trabalhar com a 
comunidade. Esta mudança, se bem conduzida, 
fará com que a população perceba que o combate 
ao Aedes aegypti não é só um programa do 
Ministério da Saúde, e sim, atividade de interesse 
comum. 

 
33. No combate a dengue existem meios e armadilhas de 
combate ao mosquito transmissor, assim, sobre as 
ovitrampas é INCORRETO afirmar: 
 

a) São depósitos de plástico preto com capacidade 
de 500 ml, com água e uma palheta de eucatex, 
onde serão depositados os ovos do mosquito.  

b) A inspeção das ovitrampas é quizenal, quando 
então as palhetas serão encaminhadas para 
exames em laboratório e substituídas por outras. 

c) As ovitrampas constituem método sensível e 
econômico na detecção da presença de Aedes 
aegypti, principalmente quando a infestação é 
baixa e quando os levantamentos de índices 
larvários são pouco produtivos.  

d) São especialmente úteis na detecção precoce de 
novas infestações em áreas onde o mosquito foi 
eliminado. 

e) Devem ser distribuídas na localidade na proporção 
média de uma armadilha para cada nove 
quarteirões, ou uma para cada 225 imóveis, o que 
representa três ou quatro por zona. 

 
34. Sobre o controle de zoonoses é INCORRETO afirmar: 
 

a) O controle populacional de animais domésticos é 
de fundamental importância na saúde pública e 
saúde animal, pois visa o controle de zoonoses. 
Além disso, este aumento populacional associado 
às condições de vida dos animais interfere no 
bem estar animal. 

b) O potencial zoonótico dos animais semi 
domiciliados aumenta muito quando estes têm 
contato com ratos, córregos, lixo, e há ainda uma 
queda na imunidade pela fome e frio que muitas 
vezes podem passar. 

c) O ambiente contaminado por ovos de bactérias e 
oocistos de protozoários que parasitam cães e 
gatos, pode ser uma importante fonte de infecção 
para o homem, pois muitos dos parasitos 
encontrados nestes animais são causadores de 
zoonoses.  

d) A contaminação ambiental por formas parasitárias 
disseminadas através das fezes de animais, 
constitui um sério problema de saúde pública, 
principalmente para as crianças que 
freqüentemente utilizam locais públicos como 
área de lazer, sendo necessários levantamentos 
epidemiológicos para que possam ser tomadas 
medidas no sentido de reduzir a contaminação 
ambiental, tendo em vista a melhoria da saúde 
das pessoas e dos animais que vivem nestes 
locais.  

e) Estes dados também são importantes para 
profissionais da área da saúde e principalmente 
para conscientização dos proprietários desses 
animais, quanto à necessidade de mantê-los 
sempre saudáveis, evitando assim que seus 
parasitos possam infectar humanos.  
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35. A poluição da água indica que um ou mais de seus 
usos foram prejudicados, podendo atingir o homem de 
forma direta, pois ela é usada por este para ser bebida, 
lavar-se, lavar roupas e utensílios e, principalmente, para 
sua alimentação e dos animais domésticos.  Quanto à 
poluição da água é INCORRETO afirmar: 
 

a) Sobre a contaminação agrícola temos os resíduos 
do uso de agrotóxicos (comum na agropecuária), 
que provêm de uma prática muitas vezes 
desnecessária ou intensiva nos campos, enviando 
grandes quantidades de substâncias tóxicas para 
os rios através das chuvas, o mesmo ocorrendo 
com a eliminação do esterco de animais criados 
em pastagens.  

b) Os resíduos gerados pelas indústrias, cidades e 
atividades agrícolas podem ser sólidos ou 
líquidos, tendo um potencial de poluição muito 
grande.  

c) Os resíduos líquidos pode carregar poluentes 
orgânicos (que são mais fáceis de ser controlados 
do que os inorgânicos, quando em pequena 
quantidade). 

d) As indústrias produzem grande quantidade de 
resíduos em seus processos, sendo uma parte 
retida pelas instalações de tratamento da própria 
indústria, que retêm tanto resíduos sólidos quanto 
líquidos, e a outra parte despejada no ambiente. 
No processo de tratamento dos resíduos também 
é produzido outro resíduo chamado "chorume", 
líquido que precisa novamente de tratamento e 
controle. As cidades podem ser ainda poluídas 
pelas enxurradas, pelo resíduos e pelo esgoto. 

e) A eutrofização é causada por processos de 
decomposição que fazem aumentar o conteúdo 
de nutrientes, diminindo a produtividade biológica, 
permitindo periódicas proliferações de algas, que 
tornam a água turva e com isso podem causar 
deficiência de oxigênio pelo seu apodrecimento, 
aumentando sua toxidez para os organismos que 
nela vivem (como os peixes, que aparecem 
mortos junto a espumas tóxicas). 

 
36. O lixo é decorrência da atividade humana, visto que em 
processos da própria natureza toda sobra ou resíduo será 
reaproveitada. Sobre o lixo é INCORRETO afirmar: 
 

a) O ser humano produz resíduos desde o início de 
sua história. Na pré-história, o homem era um ser 
nômade e a sua sobrevivência provinha 
totalmente da natureza. Alimentava-se da caça, 
da pesca e dos vegetais encontrados, assim, o 
que restava de sua alimentação eram as ossadas, 
as peles e os restos vegetais, que eram aban-
donados pelo caminho, no solo, e retornavam ao 
ciclo natural.  

b) Os polímeros sintéticos, como plástico, por 
exemplo, foram uma das maiores descobertas da 
indústria, ao mesmo tempo em que uma das mais 
traiçoeiras. Com a utilização deste novo material, 
a sociedade passou a ser regrada pela lei do 
descartável, possibilitando a fabricação de 
inúmeros produtos.  

c) Muitos dos produtos que antigamente eram feitos 
para durarem para sempre, tiveram, nos dias 
atuais, sua vida útil muito encurtada. 

d) A destinação incorreta do lixo, principalmente das 
grandes cidades gera diversos problemas sociais, 
ambientais e econômicos.  

e) O governo tem um gasto excessivo ao investir na 
correção destes problemas que poderiam ser 
minimizados se houvesse uma conscientização 
geral para se produzir menos lixo e reciclar 
menos materiais e também investir na construção 
de novas áreas que suportem o armazenamento 
deste material. 

 
37. Referente ao conselho que o agente de saúde pode 
dar a população sobre proteção individual para evitar 
acidentes é INCORRETO afirmar: 
 

a) Não andar descalço: o uso de sapatos, botinas 
sem elásticos, botas ou perneiras evita 80% dos 
acidentes. 

b) Não colocar as mãos em tocas ou buracos na 
terra, ocos de arvores, cupinzeiros, entre espaços 
situados em montes de lenha ou entre pedras, 
usar antes um pedaço de pau, enxada ou foice. 

c) No meio da tarde, evitar a aproximação da 
vegetação muito próxima ao chão, gramados ou 
até mesmo jardins, pois é nesse momento que as 
serpentes estão em maior atividade. 

d) Não depositar ou acumular material inútil junto à 
habitação, como lixo, entulhos e materiais de 
construção; manter sempre a calcada limpa ao 
redor da casa. 

e) Evitar trepadeiras encostadas a casa, folhagens 
entrando pelo telhado ou mesmo pelo forro. 

 
38. Referente à Saneamento Básico é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Saneamento é o conjunto de medidas, visando a 
preservar ou modificar as condições do meio 
ambiente com a finalidade de prevenir doenças e 
promover a saúde.  

b) Saneamento básico se restringe ao 
abastecimento de água e disposição de esgotos, 
mas há quem inclua o lixo nesta categoria. Outras 
atividades de saneamento são: controle de 
animais e insetos, saneamento de alimentos, 
escolas, locais de trabalho e de lazer e 
habitações. 

c) Normalmente qualquer atividade de saneamento 
tem os seguintes objetivos: controle e prevenção 
de doenças, melhoria da qualidade de vida da 
população, melhorar a produtividade do indivíduo 
e facilitar a atividade econômica. 

d) Abastecimento de água: A água própria para o 
consumo humano chama-se água potável. Para 
ser considerada como tal ela deve obedecer a 
padrões de potabilidade. Se ela tem substâncias 
que modificam estes padrões ela é considerada 
poluída.  

e) As substâncias que indicam poluição na água por 
matéria orgânica são: compostos nitrogenados, 
oxigênio consumido, exceto cloretos. 

 
39. O número de mortes por pneumonia vem diminuindo 
nas últimas décadas. Isso é resultado não apenas da 
melhora no tratamento com antibióticos, mas também do 
desenvolvimento de meios de prevenção. Quanto à 
prevenção da pneumonia é INCORRETO afirmar: 
 

a) A principal prevenção é a vacinação contra 
influenza (gripe) e contra pneumonia, 
comprovadamente eficazes em diminuir casos de 
pneumonia e reduzir o número de casos graves. 
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b) Todas as pessoas idosas devem receber a vacina 
contra pneumonia a cada 2 anos. A vacina contra 
gripe é anual e todas as pessoas idosas devem 
recebê-la nos meses de abril ou maio.  

c) Aqueles que trabalham ou têm contato próximo 
com pessoas idosas também devem receber a 
vacina contra a gripe. 

d) Outros cuidados gerais com a saúde como evitar 
bebidas alcoólicas, controle adequado das 
doenças crônicas e a prática de exercícios 
regulares também atuam na prevenção contra 
pneumonias. 

e) Para prevenção de pneumonias aspirativas, é 
importante uma boa higiene oral, com escovação 
dos dentes após as refeições, uso de anti-
sépticos e o tratamento dentário das cáries.  

 
40. São funções do Agente Comunitário de Saúde no 
combate a pneumonia, EXCETO: 
 

a) Identificar os sintomáticos respiratórios nos 
domicílios e na comunidade. 

b) Orientar a coleta e o encaminhamento do escarro 
dos sintomáticos respiratórios na comunidade. 

c) Encaminhar o material ao laboratório. 
d) Encaminhar o caso suspeito à equipe da unidade 

de saúde. 
e) Comunicar à equipe o caso suspeito. 
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