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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1: 
 

Procura-se uma profissão 
 

Até há alguns anos, todo estudante que batesse à 
porta de um escritório de orientação vocacional, com o 
objetivo de descobrir a profissão que deveria seguir, sairia de 
lá com uma resposta debaixo do braço. Bastava preencher um 
teste de múltipla escolha para que, com base nele, um 
psicólogo lhe desse o veredicto: quase sempre uma profissão 
associada aos hobbies ou interesses por ele declarados. 
Atualmente, o processo é um pouco mais demorado – e 
menos superficial também. "Hoje, levamos em conta o 
cruzamento de interesses e a personalidade do jovem", diz a 
psicóloga Rosane Levenfus.  

Os serviços de orientação vocacional – 
oferecidos por institutos, clínicas psicológicas e 
departamentos de psicologia de universidades – podem levar 
de um a dois meses e ser prestados individualmente ou para 
mais de um cliente ao mesmo tempo. Na maior parte das 
vezes, incluem avaliações psicológicas, estudo de carreiras e 
de mercado de trabalho, discussões sobre expectativas 
pessoais e dinâmicas de grupo (que, neste caso, têm por 
objetivo principal fazer o estudante se conhecer melhor). Os 
preços variam de 400 a 1 200 reais. Alguns departamentos de 
psicologia prestam o serviço de graça ou mediante o 
pagamento de uma taxa mínima. 

Ao contrário do que ocorria no passado, porém, 
o estudante sai de lá com uma lista com diversas opções de 
carreira – cuja natureza e perspectivas ele agora conhece – 
que podem combinar com seus desejos e seu temperamento. 
Como diz o pedagogo Silvio Bock: "Antigamente, o 
orientador apontava um caminho. Hoje, ele ajuda o jovem a 
encontrá-lo". E, para isso, o melhor mapa é o 
autoconhecimento. 

 
Veja. 11de nov. de 2009. p. 159 (com adaptação). 

 
 
 
 
A respeito do texto 1, é correto afirmar que 
 
A) trata-se de um de um texto argumentativo, já que os fatos 

apresentados e as ideias discutidas lhe conferem um teor 
informativo-argumentativo. 

B) pode ser considerado narrativo, em consequência das 
ações ganharem relevo e determinarem a progressão 
cronológica. 

C) é instrucional em virtude de descrever minuciosamente 
os procedimentos adotados pelos serviços de orientação 
vocacional. 

D) constitui-se descritivo, principalmente, por 
predominarem nomes e verbos que caracterizam os 
serviços oferecidos. 

E) pode ser tomado como um texto explicativo, pelos 
resultados pautados em pesquisas científicas. 

 

 
 
 
A temática orientação vocacional, abordada no texto, tem 
foco na(s):  

 
A) as mudanças ocorridas nos serviços de orientação 

vocacional. 
B) a existência de diferentes testes vocacionais 

disponibilizados aos estudantes. 
C) a influência dos testes vocacionais para a formação dos 

estudantes. 
D) a importância da orientação vocacional para a formação 

profissional. 
E) as diversas fases evolutivas dos serviços de testes 

vocacionais. 
 
 
 
 

Os fragmentos do texto 1 que dizem respeito, 
respectivamente, ao serviço de orientação vocacional de 
outrora e ao atual estão explicitados em:  
 
A) “(...) até há alguns anos(...)”  – “(...) um psicólogo lhe 

desse um veredicto: (...)”. 
B) “Os preços variam (...)”  –  “(...) incluem avaliações 

psicológicas(...)”. 
C) “Atualmente, o processo(...)”  –  “(...) podem levar de 

um a dois meses (...).”. 
D) “(...) cruzamento de interesse e personalidade (...)” – 

“(...) lista com diversas opções(...)”. 
E) “(...) hobbies ou interesses(...)” – “(...) seus desejos e 

seu temperamento(...)”. 
 

 
 
 
 

A leitura do texto permite inferir que as mudanças 
evidenciadas nos serviços de orientação vocacional de outrora 
proporcionaram: 
 
1. o aprofundamento dos testes vocacionais. 
2. o autoconhecimento dos estudantes. 
3. a combinação entre aspiração e identidade pessoal.  
4. a associação do resultado de testes e de atividades 

lúdicas. 
 
Está(ão) correta(s), apenas: 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3 e 4. 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Acerca dos aspectos sintático-semânticos do texto, é possível 
afirmar: 

 
1. O termo se em “fazer o estudante se conhecer melhor” 

equivale sintaticamente ao se em “procura-se uma 
profissão”. 

2. O operador argumentativo, destacado em “como diz o 
pedagogo...” indica conformidade. 

3. Os termos cuja e que, no último parágrafo, tem função 
referenciadora e resumem “... diversas opções de 
carreira...”. 

4. A presença do verbo ser nos 1º e 2º parágrafos indicam 
precisão conceitual e tem valor subjetivo.  

 
Está(ão) correta(s), apenas: 
 
A) 1. 
B) 2 e 3. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3 e 4. 
 
 
 
 
Releia o fragmento do texto 1: “Ao contrário do que ocorria 
no passado, porém, o estudante sai de lá ...”.  
Assinale as afirmações corretas sobre o trecho acima. 
 
1. O operador discursivo porém intensifica a oposição 

estabelecida pela expressão ao contrário.  
2. A expressão de lá possui o mesmo referente de sua 

ocorrência no 1º parágrafo. 
3. O elemento coesivo do que introduz uma explicação do 

que foi dito anteriormente. 
4. A forma verbal ocorria indica uma ação contínua, 

delimitada pela expressão no passado. 
    
 Está (ao) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Observe nos fragmentos abaixo, retirados do texto, aqueles 
cujo elemento coesivo destacado pode ser substituído por o 
(a) qual sem prejuízo do sentido do texto.  
 
1. “... todo estudante que batesse à porta de um escritório 

de orientação...”. 
2. “... a profissão que deveria seguir, sairia de lá com uma 

resposta”. 
3. “... um teste de múltipla escolha para que (...) um 

psicólogo...”. 
 

 Está (ão) correta(s),  
  

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

 
 
 
 
Com relação ao texto, julgue os itens abaixo como 
verdadeiros ou falsos. 
 
1. No trecho, “Antigamente o orientador apontava um 

caminho. Hoje, ele ajuda o jovem a encontrá-lo", há uma 
ambiguidade estrutural provocada pelo emprego indevido 
dos elementos coesivos ele e lo. 

2. No fragmento “(...) para que (...) um psicólogo lhe desse 
o veredicto: quase sempre uma profissão associada aos 
hobbies (...)”, os dois-pontos foram usados pelo autor 
como recurso para esclarecer o que foi dito 
anteriormente.   

3. No trecho “Atualmente, o processo é um pouco mais 
demorado – e menos superficial também”, o termo 
destacado expressa uma condição de equivalência entre 
as qualidades atuais do processo de orientação 
vocacional. 

4. No fragmento, “... uma profissão associada aos hobbies 
ou interesses por ele declarados”, as palavras destacadas 
possuem equivalência semântico-discursiva. 

 
É (são) verdadeira(s), apenas, 
   
A) 1.    
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08
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Texto  2 
 

Como nasce uma vocação 
 

Gênios como o compositor Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) ou o físico Albert Einstein 
(1879-1955), que parecem ter sido modelados no útero 
materno para seguir o seu caminho profissional, não somam 
nem 5% da população. Para a esmagadora maioria das 
pessoas, a escolha da área em que se formar e trabalhar é um 
processo marcado por dúvidas e, consequentemente, angústia. 
Dá para evitá-las? Sejamos claros: não. Mas é possível 
atenuá-las e sair do impasse mais rapidamente, ao ter em 
mente que, para escolher sua carreira, você deve levar em 
conta não só suas habilidades, mas o interesse despertado 
pelas atividades a elas relacionadas e o sentimento de 
realização que a sua prática pode proporcionar. Um 
contraexemplo: por motivos neurológicos, quem tem 
inclinação para a música costuma apresentar facilidade com 
números. Daí a afirmar que músicos, portanto, gostam de 
resolver problemas de cálculo vai uma longa distância. Ou 
seja, vocação é expressão de uma aptidão, sim, mas desde que 
concretizada com prazer e criatividade. Como ela nasce? "Da 
combinação entre a genética, pois os genes determinam a 
propensão para atividades específicas, e o ambiente em que se 
cresceu", diz o médico Abram Topczewski, neuropediatra do 
Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 

Sem ambiente favorável, não há como as 
aptidões genéticas florescerem – e, para ficar no lugar-
comum, também nesse caso as exceções só confirmam a 
regra. Conforme a área, existem períodos na infância mais 
propícios para dar início ao desenvolvimento de determinadas 
habilidades. Mas se há mais de uma aptidão, e com graus de 
interesse semelhantes, como reconhecer aquela a ser levada 
em conta no momento de cravar uma profissão? "Aí pode 
entrar em cena o orientador, que tenta aclarar o panorama 
para o jovem. Os resultados, em geral, são bons", diz Yvette 
Lehman, coordenadora do Laboratório de Orientação 
Profissional da Universidade de São Paulo. Por último, mas 
não menos importante, a análise do potencial retorno 
financeiro da carreira a ser seguida. Trata-se de um item que 
deve figurar entre as preocupações do candidato a 
profissional de sucesso. Os especialistas advertem, contudo, 
que esse não deve ser o aspecto mais relevante. "Inclusive 
porque as profissões promissoras de hoje talvez não se 
concretizem como tais amanhã", lembra o pedagogo Silvio 
Duarte Bock, diretor do Nace Orientação Vocacional. 

Veja. 11 de nov. de 2009, p. 155 (com adaptação). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A leitura dos textos 1 e 2 permite-nos afirmar que: 

 
1. a aptidão natural do ser humano para desenvolver uma 

atividade específica é o tema comum de ambos os textos, 
embora os enfoques sejam distintos. 

2. a declaração expressa no texto 2: “Aí pode entrar em 
cena o orientador que tenta aclarar o panorama para o 
jovem (...)”, ratifica a relevância dos serviços de 
orientação vocacional, tratado no texto1. 

3. os exemplos dos geniais compositor e físico citados no 
texto 2 comprovam a importância do autoconhecimento, 
ressaltado no texto 1, para a escolha de uma profissão. 

4. o fato do estudante atualmente obter “uma lista com 
diversas opções de carreira(...)”, enfocado no texto1, 
torna-se relevante “porque as profissões promissoras de 
hoje talvez não se concretizem como tais amanhã”, 
declarado no texto 2. 

 
Está(ão) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
Com relação ao texto 2, é correto afirmar: 
 
1. a análise do potencial do retorno financeiro da carreira 

pretendida não deve ser o       aspecto mais importante na 
hora de escolher a profissão. 

2. menos de 5% da população pode equiparar-se em 
genialidade ao compositor Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) ou o físico Albert Einstein (1879-1955). 

3. os problemas neurológicos, comumente observados, 
levam o individuo a possuir uma inclinação para a 
música. 

4. o fato de alguém com inclinação para música apresentar 
facilidade com números, implica gostar de resolver 
problemas de cálculo.  

 
Está(ão) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10
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A respeito da afirmação "Inclusive porque as profissões 
promissoras de hoje talvez não se concretizem como tais 
amanhã", pode-se dizer que: 
 
1. confere credibilidade ao ponto de vista do autor pelo 

argumento de autoridade. 
2. confirma a tese de que a sociedade brasileira vive uma 

instabilidade financeira. 
3. deixa entrever que as profissões estão atreladas à 

oscilação do mercado de trabalho.  
4. alerta o leitor para os fatores básicos, concernentes à 

profissão a ser escolhida. 
 
Está(ão) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
Leia o fragmento: "Inclusive porque as profissões 
promissoras de hoje talvez não se concretizem como tais 
amanhã". Assinale a alternativa cujas expressões poderiam 
substituir com mais precisão, no contexto, os termos 
destacados, sem prejuízo semântico-discursivo para o texto 
base. 
 
A) mesmo, quiçá, no futuro. 
B) ainda, possivelmente, no dia seguinte. 
C) também, se possível, no próximo dia. 
D) até, às vezes, numa ocasião. 
E) semelhante, acaso, em pouco tempo. 
 
 
 
 
 
No trecho: “Conforme a área, existem períodos na infância 
mais propícios para dar início ao desenvolvimento de 
determinadas habilidades. Mas se há mais de uma aptidão, e 
com graus de interesse semelhantes...”, os termos grifados 
podem ser, respectivamente, substituídos sem transgressão à 
norma padrão por 
 
A) haverão – existem. 
B) há – existe. 
C) haveriam – existiria. 
D) hão – existe. 
E) há – existem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Observe o emprego da vírgula no fragmento: “Gênios como o 
compositor Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ou o 
físico Albert Einstein (1879-1955), que parecem ter sido 
modelados no útero materno (...)”. 
 
Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada no 
enunciado com esse mesmo valor discursivo. 
 
A) “Mas é possível atenuá-las e sair do impasse mais 

rapidamente, ao ter em mente que, para escolher sua 
carreira, você deve levar em conta (...)”. 

B) “Um contraexemplo: por motivos neurológicos, quem 
tem inclinação para a música costuma apresentar 
facilidade com números”. 

C) "Da combinação entre a genética, pois os genes 
determinam a propensão para atividades específicas, e o 
ambiente em que se cresceu". 

D) "Aí pode entrar em cena o orientador, que tenta aclarar 
o panorama para o jovem”. 

E) “Os especialistas advertem, contudo, que esse não deve 
ser o aspecto mais relevante”. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa em que todas as formas nominais, 
retiradas do texto, passarão a formas verbais, caso sejam 
omitidos seus sinais de acentuação gráfica. 
 
A) dúvida, angústia, médico, último. 
B) análise, gênios, prática, favorável. 
C) genética, prática, infância, início. 
D) angústia, análise, médico, gênios. 
E) dúvida, prática, último, genética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 
 
 
Um Técnico em Saúde da Família ao realizar uma visita 
domiciliar e solicitar o Cartão da Criança, para verificar a 
imunização dessa criança que tem um mês e 29 dias, deve 
encontrar registrada a aplicação de quais vacinas e quantas 
doses de cada vacina, segundo o Calendário Básico de 
Vacinação da Criança (Programa Nacional de Imunização - 
Ministério da Saúde) para considerar que essa criança 
encontra-se com a vacinação em dia? 
 
A) Uma dose de BCG e duas doses de vacina contra hepatite 

B. 
B) Duas doses de vacina contra hepatite B e uma dose de 

vacina tetravalente. 
C) Uma dose de vacina oral contra pólio e uma vacina oral 

de Rotavírus Humano. 
D) Uma dose de BCG e uma dose de vacina contra hepatite 

B. 
E) Uma dose da tríplice viral e uma dose de vacina oral 

contra pólio. 
 
 
 
Qual o órgão que tem a função de controlar e executar os 
serviços públicos de saúde de atenção básica, como a 
Estratégia do Saúde da Família e de Agentes Comunitários de 
Saúde? 
 
A) Conselho Municipal de Saúde. 
B) Ministério da Saúde. 
C) Secretaria Municipal de Saúde. 
D) Secretaria Estadual de Saúde. 
E) Conselho Estadual de Saúde. 
 
 
 
Marque a alternativa onde todas as doenças e agravos citados 
são de notificação compulsória, em todo o território nacional, 
segundo Portaria do Ministério da Saúde de nº. 5, de 21 de 
fevereiro de 2006: 
 
A) Difteria, doença meningocócica e esquistossomose. 
B) Cólera, coqueluche e diarréia. 
C) Sífilis em adulto, poliomielite e paralisia flácida aguda. 
D) Hepatites bacterianas, leptospirose e febre amarela. 
E) Dengue, hanseníase e tuberculose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Todas as alternativas abaixo são medidas corretas para a 
higienização dos alimentos, exceto: 
 
A) Lavar as mãos com água e sabão antes de iniciar a 

preparação dos alimentos. 
B) Lavar as verduras em água corrente. 
C) Cozinhar bem as carnes antes de serem consumidas. 
D) Lavar os ovos com água e sabão antes de serem 

colocados na geladeira. 
E) Cobrir e guardar os alimentos sempre protegidos de 

insetos. 
 
 
 
 
Em relação à ficha A, do Sistema de Informação de Atenção 
Básica (SIAB), é incorreto afirmar: 
 
A) Todos os dados da ficha A devem ser atualizados sempre 

que houver alteração. 
B) Deve ser preenchida uma ficha A para cada membro da 

família. 
C) Permite conhecer a situação da moradia e saneamento 

das pessoas. 
D) É preenchida nas primeiras visitas domiciliares que o 

Agente Comunitário de Saúde faz à comunidade. 
E)  Permite saber se alguém do domicílio tem Plano de 

Saúde privado ou não. 
 

 
 
 Todos os instrumentos abaixo fazem parte do Sistema de 
Informação de Atenção Básica (SIAB) e são utilizados para o 
acompanhamento domiciliar de grupos prioritários, exceto: 
 
A) Ficha para acompanhamento de gestantes. 
B) Ficha para acompanhamento de hipertensos. 
C) Ficha de acompanhamento do idoso. 
D) Ficha de acompanhamento de pessoa com tuberculose. 
E) Ficha para acompanhamento da criança. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta medida(s) ou ação(ões) 
de promoção à saúde: 
 
A) Alimentação e nutrição adequadas. 
B) Tratamento médico ou cirúrgico. 
C) Terapia ocupacional. 
D) Procura de casos entre contatos. 
E) Acesso facilitado a serviços de saúde. 
 
  

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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 “Todas as pessoas têm direito de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência”. A afirmativa 
corresponde a qual princípio do Sistema Único de Saúde 
(SUS)? 
 
A) Equidade. 
B) Descentralização. 
C) Universalidade. 
D) Integralidade. 
E) Hierarquização. 
 
 
 
Em relação à Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale 
a alternativa correta: 
 
A) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde. 
B) Cria o Sistema Único de Saúde. 
C) Estabelece o processo de regionalização como estratégia 

de organização do sistema de saúde. 
D) Amplia o conceito de saúde. 
E) Define a utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades de saúde.  
 
 
 
“O território onde habitam entre 400 e 750 pessoas, 
correspondente a atuação de um Agente Comunitário de 
Saúde” é a definição de: 
 
A) Microárea do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde e do Programa de Saúde da Família. 
B) Área de abrangência de uma Unidade de Saúde. 
C) Microárea apenas do Programa de Saúde da Família. 
D) Área do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e 

do Programa de Saúde da Família. 
E) Área apenas do Programa de Saúde da Família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Em relação ao calendário de vacinação do adulto e do idoso 
(Programa Nacional de Imunização - Ministério da Saúde), 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A partir dos vinte anos, gestante, não gestante, homens e 

idosos que apresentarem documentação com o esquema 
de vacinação incompleto deverão completar o esquema já 
iniciado e o intervalo mínimo entre as doses das vacinas 
deverá ser de 30 dias. 

B) A vacina tríplice deve ser administrada em mulheres de 
12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação 
anterior e em homens até 39 anos. 

C) A vacina contra Influenza é oferecida anualmente 
durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. 

D) A vacina contra pneumococo é aplicada durante a 
Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos 
indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais 
como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de 
repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose 
inicial. 

E) Mulher grávida, que esteja com a vacina contra difteria e 
tétano em dia, deverá receber uma dose de reforço, 
independentemente da data em que tomou a última dose 
dessa vacina, que deverá ser aplicada no mínimo 20 dias 
antes da data provável do parto.  

 
 
 
Assinale a alternativa correta, em relação ao Piso da Atenção 
Básica: 
 
A) Corresponde ao componente federal, estadual e 

municipal para o financiamento da atenção básica. 
B) Corresponde ao componente estadual para o 

financiamento da atenção básica. 
C) Corresponde ao componente federal para o 

financiamento da atenção básica. 
D) Corresponde ao componente municipal para o 

financiamento da atenção básica. 
E) Corresponde ao componente federal e estadual para o 

financiamento da atenção básica. 
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Em relação ao aleitamento materno, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Quando a criança é amamentada no peito não necessita 

de nenhum outro alimento até os seis meses de vida. 
B) O leite materno funciona como uma verdadeira vacina, 

protegendo a criança de muitas doenças. 
C) A amamentação favorece um contato mais íntimo entre a 

mãe e o bebê. 
D) Para manter sempre uma boa quantidade de leite a mãe 

deve amamentar com frequência, deixando o bebê 
esvaziar bem o peito na mamada. 

E) Nem todo o leite materno é bom e forte para a criança 
sendo necessária, nesses casos, a complementação com 
leite artificial desde os primeiros dias de vida para que a 
criança não perca peso.   

 
 
 
O planejamento familiar é o direito que toda pessoa tem à 
informação, à assistência especializada e ao acesso aos 
recursos que permitam optar livre e conscientemente por ter 
ou não ter filhos. Assinale a alternativa que não corresponde 
a um método anticoncepcional de barreira: 
 
A) Camisinha masculina. 
B) Diafragma. 
C) Espermaticida. 
D) Anticoncepcionais hormonais injetáveis. 
E) Camisinha feminina. 
 
 
 
Em relação ao direito à saúde da pessoa idosa, analise as 
afirmativas abaixo:  
 
1. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o 

direito à acompanhante, devendo o órgão de saúde 
proporcionar as condições adequadas para a sua 
permanência em tempo integral; 

2. Ao profissional de saúde, junto com os familiares, é 
assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde da 
pessoa idosa, mesmo que essa esteja no domínio de suas 
faculdades mentais; 

3. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos 
profissionais de saúde aos órgãos competentes; 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 
B) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
C) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. 
D) As afirmativas 1, 2 e3 estão corretas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 estão incorretas. 

 
 
 
 
 
Em relação às atribuições das Unidades Básicas de Saúde 
para o controle da tuberculose,  analise as afirmativas abaixo: 
 
1. Fazer o diagnóstico da tuberculose, iniciar o tratamento, 

acompanhar os casos em tratamento e dar alta aos 
pacientes. 

2. Aplicar a vacina BCG. 
3. Identificar entre as pessoas que procuram o serviço os 

sintomáticos respiratórios. 
4. Informar à Secretaria Municipal de Saúde acerca dos 

casos atendidos e situação de encerramento desses casos. 
 
São atribuições da Unidade Básica de Saúde  

 
A) Somente 1, 3 e 4. 
B) Somente 1, 2 e 4.  
C) Somente 2, 3 e 4. 
D) Somente 1, 2 e 3.. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
Todas as alternativas abaixo são atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde em relação ao controle da Hipertensão 
Arterial Sistêmica, exceto: 
 
A) Rastrear a hipertensão arterial em indivíduos com mais 

de 20 anos, pelo menos, uma vez ao ano, mesmo 
naqueles sem queixa; 

B) Encaminhar à consulta de enfermagem os indivíduos 
rastreados como suspeitos de serem portadores de 
hipertensão; 

C) Verificar o comparecimento dos pacientes hipertensos às 
consultas agendadas na unidade de saúde. 

D) Encaminhar o indivíduo diretamente ao hospital mais 
próximo ao verificar a presença de sintomas de doença 
cardiovascular, cerebrovascular ou outras complicações 
de hipertensão arterial; 

E) Registrar, em sua ficha de acompanhamento, o 
diagnóstico de hipertensão e risco cardiovascular global 
estimado de cada membro da família. 
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Todas as alternativas abaixo são atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde em relação ao controle da hanseníase, 
exceto: 
 
A) Orientar a realização de autocuidados, visando à 

prevenção de incapacidades; 
B) Realizar avaliação dermatoneurológica dos casos 

suspeitos; 
C) Realizar busca ativa de faltosos e daqueles que 

abandonaram o tratamento; 
D) Fazer, no mínimo, uma visita domiciliar por mês ao 

usuário com hanseníase e sua família, utilizando a ficha 
B-HAN do SIAB; 

E) Supervisionar o uso de medicamentos, quando indicado e 
conforme planejamento da equipe. 

 
 
 
Qual a composição mínima das Equipes de Saúde da Família 
recomendada pela portaria do Ministério da Saúde nº. 648, de 
28 de março de 2006? 
 
A) Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico 

de enfermagem e agentes comunitários de saúde; 
B) Médico, enfermeiro, dentista, auxiliar de consultório 

dentário, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários 
de saúde; 

C) Médico, enfermeiro e agentes comunitários de saúde; 
D) Enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde; 
E) Médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde;  
 
 
 
Em relação à composição do Conselho Municipal de Saúde, 
analise as afirmativas abaixo: 
 
1. É composto por representantes do governo, prestadores 

de serviço, profissionais de saúde e usuários. 
2. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e 

paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
3.  O segmento dos prestadores é composto apenas por 

representantes dos serviços públicos de saúde. 
 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 2, apenas.  
C) 1 e 2, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1 e 3, apenas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Em relação à Educação Popular em Saúde, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
1. É uma pratica na qual existe a participação ativa da 

comunidade; 
2. O seu método tem como elemento fundamental o fato de 

tomar, como ponto de partida do processo pedagógico, o 
saber anterior do educando. 

3. É um saber importante para a construção da participação, 
servindo não apenas para a criação de uma nova 
consciência sanitária, como também para uma 
democratização mais radical das políticas públicas. 
 

Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente as afirmativas 1 e 2, estão corretas; 
B) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas; 
C) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. 
D) As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas; 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 estão erradas.  
 
 
 
 “O processo de destruição de todos os microorganismos, a tal 
ponto que não seja mais possível detectá-los através de testes 
microbiológicos padrão” é denominado: 
 
A) Desinfecção; 
B) Higienização; 
C) Esterilização; 
D) Limpeza; 
E) Descontaminação. 
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A atuação do profissional de saúde deve basear-se na ética. 
Sobre essa atuação, analise as afirmativas abaixo: 
 
1. Devem ser mantidas em sigilo não somente as 

informações reveladas confidencialmente, mas todas 
aquelas que a equipe de saúde descobre no exercício de 
sua atividade, mesmo havendo desconhecimento do 
usuário. 

2. No atendimento ao adolescente a quebra do sigilo 
profissional não é permitida nem mesmo quando houver 
risco de vida ou outros riscos relevantes, tanto para o 
adolescente como para terceiros. 

3. Para reduzir o risco de disseminação de doenças o agente 
comunitário de saúde deve utilizar estratégias de 
prevenção mesmo que essas não respeitem os valores, 
crenças e intimidade dos usuários. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente a afirmativa 1 está correta. 
B) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 
C) Somente a afirmativa 3 está correta. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
E) Todas as afirmativas estão erradas. 
 
 
 
 
Em relação à transmissão do vírus HIV, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) O HIV pode ser transmitido pelo sangue. 
B) O HIV pode ser transmitido pelo sêmen. 
C) O HIV pode ser transmitido pelo suor e pela lágrima. 
D) O HIV pode ser transmitido pela secreção vaginal. 
E) O HIV pode ser transmitido pelo leite materno. 
 
 
 
 
Em relação à contraindicação na administração de vacinas, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A ocorrência de febre após a administração de uma 

vacina não constitui contraindicação à dose subsequente. 
B) O adiamento da vacinação é recomendado quando a 

pessoa estiver em tratamento com imunodepressores. 
C) Mulheres que pretendem engravidar nos próximos 30 

dias pós-vacinação não devem tomar a vacina contra 
rubéola. 

D) A administração da vacina BCG-ID deve ser adiada 
quando a criança apresentar peso inferior a dois quilos. 

E) Nas campanhas de vacinação, deve ser adiada a 
administração da vacina contra poliomielite nas crianças 
com diarréia ou vômitos. 
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