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Vírus 
 
Vírus são agentes infecciosos bastante diminutos, constituídos por ácido nucleico e proteína. Como são destituídos de 
células e só têm metabolismo quando estão no interior de células hospedeiras específicas, não existe consenso entre os 
cientistas quanto ao fato de poderem ou não ser classificados como seres vivos. De qualquer forma, são considerados 
parasitas intracelulares obrigatórios, assim como algumas bactérias, tais como as clamídias. 
Os vírus podem parasitar bactérias, plantas e animais. Na nossa espécie, por exemplo, tumores e uma gama de doenças, 
como catapora, herpes, rubéola, sarampo, varíola, poliomielite, raiva, dengue, febre amarela, mononucleose, gripe, 
caxumba, hepatites e AIDS; podem ser provocados por eles. Algumas doenças não surgem mais de uma vez em um mesmo 
indivíduo, enquanto outras podem se apresentar em mais de um episódio. 
A transmissão pode se dar por meio de vetores; em outros casos, de pessoa para pessoa; ou por meio de alimentos, objetos 
ou instrumentais contaminados.  
O tratamento dependerá do agente causador e das regiões acometidas. Muitas vezes a única coisa que pode ser feita é se 
utilizar de medidas paliativas até que o vírus seja eliminado naturalmente; ou prevenir complicações e garantir melhor 
qualidade de vida ao paciente, em casos em que o vírus permanece, para sempre, no organismo. Diante disso, o ideal é se 
atentar à prevenção e, em muitos casos, a vacinação é a forma mais viável, barata e segura para tal. 
 

http://www.mundoeducacao.com.br/doencas/doencas-por-virus.htm 
 
Leia o texto e responda às questões 1 e 2. 
  
1. De acordo com o texto, vírus: 

 

 é o agente causador de doenças infecciosas. 

 é um pequeno aglomerado de moléculas  capaz de se multiplicar somente no interior de células vivas. 

 são seres acelulares e precisam de células que os hospedem.  

 causam doenças em animais e em plantas. 

 não têm qualquer atividade metabólica quando fora da célula hospedeira. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas três afirmativas estão corretas.  
B) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
C) Apenas uma afirmativa está incorreta.   
D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
2. Assinale a alternativa incorreta. 
 

A) A vacinação é a prevenção ideal para todas as doenças causadas por vírus, pois é a forma mais viável, barata e 
segura. 

B) A transmissão do vírus acontece de várias maneiras: através do portador, por meio de alimentos, objetos ou 
instrumentos contaminados. 

C) O tratamento das doenças causadas por vírus é diferenciado porque depende do agente causador e das regiões          
atingidas.  

D) Em alguns casos as medidas paliativas são usadas até que o vírus seja eliminado naturalmente.  
 

http://www.mundoeducacao.com.br/doencas/doencas-por-virus.htm
http://www.webciencia.com/11_03celula.htm
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3. Relacione a palavra ao seu sinônimo. 
 

1 - Proteínas (  ) são  seres  vivos  que  retiram  de  outros  organismos  os  recursos  necessários  para  a  sua  
                                         sobrevivência. 
2 - Bactérias (  ) são as moléculas orgânicas mais abundantes e importantes nas células. 
3 - Parasitas (  ) são seres unicelulares aclorofilados, microscópicos, que se produzem por divisão binária. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) 1 – 2 – 3. 
B) 2 – 3 – 1. 
C) 3 – 1 – 2. 
D) 3 – 2 – 1. 

 
4. Em todas as frases temos palavras com sentido figurado, exceto: 
  

A) “A vida com erros de ortografia tem mais sentido.” Fabrício Carpinejar 
B) Raíssa comeu todo o doce que fiz para a festa. 
C) Aquele rapaz quebrou a cara. 
D) "Meu pensamento é um rio subterrâneo." (Fernando Pessoa) 

 
5. A alternativa que apresenta palavra escrita com “x” como caxumba é: 
 

A) debo __ e. 
B) en __ arcar. 
C) bro __ e. 
D) en __ ergar. 

 
6. As palavras “proteína” – “vírus” – “obrigatórios”, respectivamente, recebem acento pelo mesmo motivo que: 
 

A) “rubéola” – “indivíduos” – “espécie”. 
B) “varíola” – “vários” – “bactérias”. 
C) “destituídos” – “viável” – “clamídias”. 
D) “específicas” – “episódio” – “células”. 

 
7. São substantivos diminutivos, exceto: 
     

A) célula. 
B) partícula. 
C) muralha. 
D) nódulo. 

 
8. Conjugando o verbo realizar no futuro do presente, na terceira pessoa do singular, temos: 

 
Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local. 

 
A) Realizaria 
B) Realizará 
C) Realizarão 
D) Realizariam 

 
9. Leia o período abaixo. 
 

O Agente  Comunitário de  Saúde deve acompanhar, por meio de visita  domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob 
                                                                                     (   )          (   )                                                      (   )                 (   ) 
sua responsabilidade, conforme as necessidades definidas pela equipe. 
                                          (   ) 
 
Coloque (1) para preposição e (2) para conjunção. 

 
A) 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 
B) 2 – 2 – 1 – 2 – 1. 
C) 1 – 2 – 2 – 1 – 1. 
D) 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 

 
10. Assinale a alternativa correta quanto à regência. 
 

A) A peça que assistimos foi muito boa. 
B) Devemos obedecer os nossos princípios pessoais. 
C) Prefiro qualquer coisa do que abrir mão de meus princípios. 
D) Atendeu aos meus conselhos. 

 

http://www.todabiologia.com/ecologia/seres_vivos.htm
http://pensador.uol.com.br/autor/fabricio_carpinejar/
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11. Um agente foi a uma papelaria para comprar cadernos e canetas. Cada caderno custa R$18,00. Com o dinheiro que 
levou se comprar 4 cadernos lhe sobrarão R$8,00. Entretanto, se tivesse R$12,00 a menos, compraria 3 cadernos e 2 
canetas e não lhe sobraria nada. Como precisava comprar 5 cadernos e 5 canetas precisou emprestar ___________ de 
seu colega para quitar sua compra. 

 
A) R$ 40,00 
B) R$ 50,00 
C) R$ 45,00 
D) R$ 35,00 

 
12. Num  programa de atividades com o pessoal da terceira idade, os agentes fazem caminhada diária com esse grupo. 

Iniciam toda segunda-feira fazendo uma caminhada de um quilômetro e meio e a cada dia aumentam essa distância em 
10% em relação ao dia anterior. Numa semana, de segunda a sexta-feira esse grupo caminha:                   

 
A) 9047,65 m. 
B) 9157,65 m. 
C) 9146,55 m. 
D) 9047,55 m. 

 
13. Na farmácia de um PS, há estoque de remédio para hipertensão suficiente para atender a 75 pacientes por 2 meses. 

Caso seja necessário atender a mais 15 pacientes, esse estoque dará para ______ dias a menos. 
 

A) 15 
B) 12 
C) 10 
D) 8 

 
14. Calcule o salário líquido de um agente comunitário sabendo que do que ele recebe: 

                                                   
1/4 ele gasta pagando aluguel, 

1/3 gasta com alimentação, 
1/6 gasta com lazer e ainda lhe sobram R$ 171,00 para as 

demais despesas. Esse agente recebe o salário líquido de: 
 

A) R$ 684,00. 
B) R$ 484,00. 
C) R$ 648,00. 
D) R$ 584,00. 

 
15. A jornada diária de um agente é de 8 horas. Certo dia ele trabalhou das 7 horas e 15 minutos às 12 horas e das 13 

horas e 30 minutos às 16 horas. Não completou sua jornada do dia por motivo de saúde e foi  autorizado a repor o 
tempo  não trabalhado  em 3 parcelas,  repondo, igualmente, _____ minutos a mais diariamente, por dias seguidos. 

 
A) 30 
B) 10 
C) 5 
D) 15 

 
16. Os agentes comunitários visitaram 114 casas de uma comunidade a fim de entregar panfletos sobre o Combate à 

Dengue e o Uso de Drogas, conforme o problema detectado em cada uma das residências. Em: 
 
 58 casas foram entregues panfletos de Combate à Dengue. 
 12 casas foram entregues os dois tipos de panfletos. 
 84 casas foram entregues apenas um dos tipos de panfletos. 
 
Em ______residências  não  foram  entregues  nenhum dos  panfletos  pois, não apresentaram  os problemas a serem 
esclarecidos. 

 
A) 30 
B) 18 
C) 28 
D) 16 

 
17. Voltando de seu trabalho um agente passou por uma praça circular com 126 metros de diâmetro. Aproveitou para fazer 

caminhada ao seu redor. Se der 7 voltas terá andado, aproximadamente: 
Obs: π = 3,14 

 
A) 5.538,96 m. 
B) 2.758,48 m. 
C) 2.769,48 m. 
D) 2.669,48 m. 
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18. Um agente comprou um terreno de forma retangular com 120 metros de perímetro. A medida de um de seus lados é 
igual ao quádruplo da medida do outro lado. A área desse terreno é de: 

 
A) 476 m

2.
 

B) 566 m
2
. 

C) 466 m
2
. 

D) 576 m
2
. 

 
19. Uma  caixa  d’água  mede,  internamente, 1,50 m  x  1,20 m  x  0,80 m  .  Ela  contém  água  o equivalente a 0,28 de sua 

capacidade. Se nela colocarmos o dobro de água que ela já contém, para enchê-la totalmente, serão necessários mais 
_______ litros de água, aproximadamente.  
Obs; 1dm

3  
= 1 L. 

 
A) 241,4 L. 
B) 240,4 L. 
C) 230,4 L. 
D) 633,6 L. 

 
20. Os dados estatísticos abaixo referem-se à pesquisa sobre a prática de esportes pelos brasileiros realizada pela 

consultoria de marketing esportivo Sport + Markt e  publicados no jornal Folha de São Paulo  de 11/10/2011.   
 

    
 

Sobre esses dados é incorreto afirmar que, dentre os entrevistados: 
 

A) O percentual  dos ativos  corresponde  à soma dos  percentuais dos que sempre e quase sempre praticam atividade 
física e equivale, em média, a 38,55%. 

B) O sul é a região  proporcionalmente  com  maior quantidade de pessoas  praticando  esportes e o Nordeste é a 
região com menor quantidade de homens e mulheres ativos. 

C) Mais de 50% não praticam nenhum esporte sendo que as mulheres são as mais avessas à prática esportiva. 
D) Mais de 20 % dos homens praticam sempre um esporte.  

 
21. O Sistema Único de Saúde (SUS) criado pela Lei 8080/90 tem os seguintes objetivos:  

 
1 - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
2 - a reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros 

agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso prioritário às classes sociais dos brasileiros mais 
carentes às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.  

3 - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.  

 
São coerentes com o texto da Lei, as afirmações: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
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22. Está incluída ainda no campo de atuação do SUS a execução de ações de saúde do trabalhador que consiste dentre 
outras, em: 

 
1 - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.  
2 - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidente de 

trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 
exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.  

3 - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas públicas e privadas.  

4 - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração, a 
colaboração das entidades sindicais.  

5 - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de 
serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 
trabalhadores.  

 
São itens pertinentes à legislação do SUS os itens: 
 
A) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
23. Os ideais de "cidadania" e "liberdade" são hoje considerados pilares de sustentação das políticas públicas consideradas 

democráticas. Eles são apresentados como instrumento de emancipação do sujeito, permitindo a este constituir-se em 
cidadão livre, exercendo o governo de si e responsável pelos seus atos. Cidadania é, nesse sentido, um processo que 
se efetiva através do conhecimento e conquista dos direitos humanos, não como algo pronto, acabado, mas, como 
aquilo que se constrói. É preciso uma boa e razoável prática para que as ações de cidadania possam estabelecer uma 
convivência harmônica e justa. Analise as orientações para o exercício de cidadania e assinale a incorreta. 

 
A) Pratique ações que caracterizam sua responsabilidade social baseada em princípios de interesses pessoais. 
B) Aprimore sua consciência individual para que possa ser responsável socialmente. 
C) Cuide da saúde do planeta porque compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências de sua exploração: 

não desperdice água, descarte lixo em locais apropriados, não maltrate os animais ou desmate as árvores.  
D) Defenda, participe, integre-se à luta pacífica pela Justiça e Paz porque o sentimento de justiça é intrínseco à 

consciência humana que diferencia o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto e a quebra desses princípios 
provoca desequilíbrio, discórdia, conflito, ausência de paz social. 

 
24. Analise as afirmações sobre ética. 
 

1 - A ética está ligada à verdade. Aceitar e assumir esse conceito constitui o primeiro passo para aproximar-se do 
comportamento ético.  

2 - No campo do trabalho, a ética tem sido cada vez mais exigida para manter o equilíbrio, porque a humanidade 
evoluída em tecnologia precisa se desenvolver na mesma proporção no que se refere a relações humanas.  

3 - A atitude ética vai determinar como um profissional trata os outros no ambiente de trabalho: os consumidores de 
seus serviços, clientes internos e externos, entre outros membros da comunidade em geral.  

4 - A ética é indispensável ao profissional porque na ação humana “o fazer” e “o agir” estão interligados: o fazer diz 
respeito à competência, à eficiência que todo profissional deve possuir para exercer bem a sua profissão; o agir se 
refere à conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho de sua profissão.  

 
São afirmações corretas, os itens: 
 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2, 3 e 4. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 

 
25. Analise as afirmações em geral sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
 

(  ) O Conselho Tutelar é um órgão federal de atendimento direto como um abrigo e sua principal função é a garantia 
dos direitos das crianças e dos adolescentes.  

(  ) Medidas socioeducativas são aplicáveis ao adolescente que, depois do devido processo, foi considerado 
responsável pelo cometimento de um ato infracional. 

(  ) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente deverão ser obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

 
São (V) verdadeiras ou (F) falsas as afirmações, na sequência: 
 
A) V – V – V. 
B) V – V – F. 
C) F – V – V. 
D) F – V – F. 
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26. Sobre as disposições do Estatuto do Idoso é correto afirmar. 
 

1 - Serão acatadas apenas as denúncias sobre qualquer forma de violação contra pessoa idosa quando feitas 
pessoalmente junto ao Poder Público, pela testemunha que presenciou o fato.  

2 - Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder 
Público esse provimento, no âmbito da assistência social.  

3 - A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: atendimento domiciliar, incluindo a 
internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos 
abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas 
com o Poder Público, desde que estabelecidas em zona urbana. 

4 - Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, 
assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.  

 
Atendem ao enunciado as afirmações: 
 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 

 
27. O Calendário de vacinação brasileiro é aquele definido pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde 

(PNI/MS) e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país.  As 
vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola devem ser administradas em duas doses: 

 

 A primeira dose aos ____ meses de idade e a segunda aos ____ anos de idade.  

 Em situação de circulação viral, antecipar a administração de vacina para os ____ meses de idade, porém deve ser 
mantido o esquema vacinal de duas doses e a idade preconizada no calendário.  

 Considerar o intervalo mínimo de ____ dias entre as doses. 
 
Completam corretamente os respectivos claros na sequência: 

 
A) 6 meses – 4 anos – 3 meses – 15 dias 
B) 15 meses – 8 anos – 6 meses – 45 dias 
C) 12 meses – 4 anos – 6 meses – 30 dias 
D) 8 meses – 6 anos – 4 meses – 30 dias 
 

28. Objetivando melhorar a qualidade de vida das pessoas adultas e idosas o Agente Comunitário deverá prestar, dentre 
outras, as seguintes informações:  

 
1 - É importante fazer exercícios físicos, que inclusive ajudam na prevenção e/ou combate da osteoporose.É 

recomendável tomar sol pela manhã, caminhar, socializar com os amigos e fazer atividades em que a pessoa se 
sinta útil.  

2 - A prática de exercícios aliada à alimentação saudável melhora a saúde e o bem-estar e os benefícios retornam para 
o corpo e para a mente. 

3 - Na menopausa é indicado o maior consumo de alimentos ricos em cálcio e vitamina D, como laticínios magros, 
verduras escuras e leguminosas. Além dos benefícios antes e durante a menopausa, trazem efeitos preventivos 
sobre diversos agravos, pois podem retardar o estabelecimento de doenças crônico-degenerativas e melhorar a 
qualidade e expectativa de vida das pessoas. 

 
São orientações corretas, os itens: 

 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
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29. A realização de uma adequada assistência no período pré-natal, ao parto e ao puerpério, as medidas de promoção, 
proteção e recuperação da saúde nos primeiros anos de vida são condições cruciais para que o crescimento infantil se 
processe de forma adequada.Cumprindo a função preventiva de promoção à saúde, capacitado para orientar 
corretamente as famílias sobre os riscos e agravos à saúde das crianças o Agente Comunitário deve ter conhecimento: 

 

 dos principais distúrbios nutricionais prevalentes na infância: anemia, desnutrição proteico-calórica, obesidade na 
infância e na adolescência, dentre outros. 

 das doenças de etiologia viral sendo a maior incidência na primavera e inverno: sarampo, rubéola, catapora, 
caxumba, coqueluche pois não existe tratamento específico, apenas a administração de medicações para aliviar 
sintomas, como a febre. É importante ficar atento à criança e se ela apresentar: sonolência incomum, recusar beber 
líquidos, dor de ouvido, respiração ruidosa ou cefaleia intensa faz-se necessário encaminhá-la ao médico, pois estes 
são alguns sinais de alerta para possíveis complicações dessas doenças. 

 de que a imunização é uma das estratégias de prevenção mais significativas.No mesmo nível de importância, como 
medida de proteção e promoção à saúde infantil estão a amamentação, o acompanhamento do crescimento e o 
desenvolvimento infantil. 

 de que diarreia, vômitos e perda aguda de peso são sintomas de desidratação.  

 de que manifestações clínicas de crianças infectadas com o vírus HIV diferem das dos adultos, apresentando: 
desenvolvimento deficitário, febre, diarreia crônica, infecções bacterianas frequentes, infecções disseminadas e 
invasivas de repetição, como otite média aguda, pneumonias, infecções oportunistas e outros agravos e, diante de 
um diagnóstico sorológico confirmado, assegurar uma constante vigilância ambulatorial, com exames físicos 
minuciosos e avaliação neurológica. 

 
São corretas: 

 
A) apenas quatro das afirmações.  
B) apenas três das afirmações. 
C) apenas duas das afirmações. 
D) todas as afirmações. 

 
30. Todos os adolescentes e jovens deverão receber esclarecimentos a respeito de seu crescimento físico e 

desenvolvimento psicossocial e sexual. Deve ser enfatizada a importância de se tornarem ativamente participantes nas 
decisões pertinentes aos cuidados de sua saúde, contribuindo para sua autonomia. Cabe ao profissional de saúde 
angariar a confiança do adolescente para orientá-lo, incentivando-o a refletir e, acima de tudo, a expressar seus 
sentimentos, levando em conta que: 

 
1 - O ECA trouxe uma nova concepção de direitos sociais, dentre eles a saúde, e teve como objetivo transformar 

crianças e adolescentes em sujeitos de direito, com prioridade absoluta. Esse processo implicou, 
consequentemente, na qualificação das propostas de trabalho direcionadas a esse grupo. 

2 - A adolescência é um período privilegiado de aprendizagem permitindo ao indivíduo uma reformulação e posterior 
elaboração de valores (éticos, profissionais e culturais). Esse processo é fundamental na construção e afirmação da 
própria identidade. 

3 - O desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, o aparecimento das primeiras menstruações ou de ereções 
com ejaculação e a possibilidade de ter relações sexuais e, consequentemente procriar, têm um grande impacto na 
adolescência. 
 

São afirmações corretas, os itens: 
 

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

 
31. Analise as afirmações sobre temas gerais e assinale a que está incorreta. 

 
A) No período da amamentação a mãe deve cultivar hábitos saudáveis de alimentação, mantendo uma dieta rica em 

grãos, frutas, verduras e alimentos que sejam boas fontes de proteínas, cálcio e ferro. 
B) Na área da saúde recomenda-se oferecer orientação sexual exclusivamente a adolescente a partir de 14 anos, pois 

antes dessa idade ainda é considerado criança. 
C) Uma adolescente que engravida no período de transição corpórea pode sofrer muitos problemas de saúde, como 

anemia, parto prematuro, depressão pós-parto, hipertensão, retenção de líquidos, convulsões e até mesmo a morte. 
Apesar de problemas fisiológicos, quando uma adolescente engravida, ela passa também por problemas 
psicológicos, pois a mudança de vida rápida exige grande adaptação e isso pode gerar conflitos, pois uma grande 
etapa de sua vida foi pulada. 

D) Existem algumas drogas legais cujo consumo vem sofrendo restrições sem, no entanto, ocorrer a criminalização da 
sua produção, comercialização e tampouco do consumidor. Exemplo desta restrição é a proibição de fumar em 
determinados locais públicos e o controle de determinados medicamentos psicotrópicos. 
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32. O planejamento familiar é um ato consciente: torna possível ao casal programar quantos filhos terá e quando os terá. 
Permite às pessoas e aos casais a oportunidade de escolher entre ter ou não filhos de acordo com seus planos e 
expectativas. Sobre esse tema é (V) verdadeiro ou (F) falso afirmar. 
 
(  ) Programar o crescimento (ou não) da família nos dias de hoje é fundamental não apenas porque economicamente a 

vida está mais difícil, mas também porque muitas vezes investir na carreira pode ser a prioridade do momento tanto 
para o homem como para a mulher. 

(  ) Sempre com a supervisão de um profissional da área de saúde, o casal pode ter conhecimento de como fazer para 
se evitar uma gravidez indesejada, e de como agir futuramente, com tranquilidade, na hora em que decidirem ter um 
bebê. 

(  ) O acesso à informação e a facilidade de obtenção de meios contraceptivos, sob orientação médica adequada, é a 
única maneira de preservar a saúde da mulher, evitando gestações indesejadas, diminuindo o número de gestações 
de alto risco, abortos inseguros e consequentemente reduzindo a mortalidade materna e infantil. 

(  ) O planejamento familiar causa prejuízo às crianças, na medida em que aumenta o intervalo entre as gestações e 
consequentemente a diferença de idade dos irmãos o que inevitavelmente gera conflitos. 

 
A sequência correta é: 

 
A) V – V – V – V. 
B) F – F – V – V. 
C) V – V – F – F. 
D) V – V – V – F. 

 
33. Analise as afirmações sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

 

 As DST são transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha com uma pessoa que esteja 
infectada. 

 Nenhuma DST apresenta sintomas, tanto no homem quanto na mulher. Essa característica requer que, ao se 
praticar sexo sem camisinha, deve-se procurar o serviço de saúde para consultas com um profissional de saúde 
periodicamente. Essas doenças quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações 
graves, como infertilidades, câncer e até a morte. 

 Usar preservativos em todas as relações sexuais (oral, anal e vaginal)  é o método mais eficaz para a redução do 
risco de transmissão das DST, em especial do vírus HIV.  

 Outra forma de infecção pode ocorrer pela transfusão de sangue contaminado ou pelo compartilhamento de 
seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis.  

 A AIDS e a sífilis também podem ser transmitidas da mãe infectada, sem tratamento, para o bebê durante a 
gravidez e o parto. E, no caso da AIDS, também na amamentação. 

 O tratamento das DST melhora a qualidade de vida do paciente e interrompe a cadeia de transmissão dessas 
doenças.  
 

Estão corretas: 
 

A) todas as afirmações.  
B) apenas quatro afirmações. 
C) apenas cinco afirmações. 
D) apenas três afirmações. 
 

http://www.aids.gov.br/pagina/camisinha-masculina
http://www.aids.gov.br/pagina/camisinha-masculina
http://www.aids.gov.br/pagina/aids
http://www.aids.gov.br/pagina/sifilis
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34. No interior das comunidades existem muitas mulheres e homens envolvidos natural e espontaneamente em causas 
coletivas. No geral, são chamadas de lideranças comunitárias ou líderes populares: pessoas capazes de dedicar muitas 
horas do seu dia às questões da comunidade em que vivem. Sobre um líder popular podemos afirmar que 

 

 destaca-se naturalmente dentre os membros da comunidade, tomando iniciativas, discutindo problemas, buscando 
soluções, sendo aceito e apoiado voluntariamente pelos demais que nele depositam confiança e esperança. 

 é um articulador político: trabalha reunindo e orientando os moradores, desenvolvendo atividades e projetos, 
apoiando a vizinhança em suas diferentes necessidades.  

 por vezes, também é o porta-voz das pessoas e organizações locais, estabelecendo contatos e parcerias com os 
diversos segmentos como o Estado, a mídia e os setores da sociedade civil.  

 demonstra conhecimento sobre as dificuldades prioritárias, os interesses, as demandas dos diferentes grupos de 
moradores, os recursos disponíveis, ou seja: conhece e procura entender a realidade local. 

 mantém uma postura coerente para defender os interesses de toda a comunidade, sem privilegiar o ponto de vista 
de um ou alguns grupos específicos.  

 considerando a existência de diferentes visões – às vezes contrárias, às vezes complementares – busca lidar 
democraticamente com esses conflitos por meio de conversas e debates públicos para encontrar soluções voltadas 
ao bem-estar comum. 

 é eleito por uma assembleia constituída pelos moradores da comunidade, depois de um período de propaganda em 
que os interessados expõem sua plataforma e programa de melhoria para a comunidade. 

 
São afirmações corretas: 
 
A) apenas cinco. 
B) apenas quatro. 
C) apenas três. 
D) apenas seis. 

 
35. Os profissionais da saúde que atuam junto a comunidades devem orientar os moradores sobre os benefícios 

proporcionados pelo tratamento do lixo, tais como: preservação do meio ambiente; redução da presença e da 
proliferação de moscas, baratas, ratos e outros transmissores de doenças; redução do mau cheiro; águas superficiais e 
subterrâneas sem contaminação, dentre outras. Devem também incentivar a incorporação de hábitos de separação, na 
própria fonte geradora, dos componentes que podem ser recuperados, mediante um acondicionamento distinto para 
cada componente ou grupo de componentes (coleta seletiva). Os moradores devem ser capazes de identificar os 
símbolos e cores dos recipientes destinados a cada tipo de resíduo.  
 
Preencha os espaços em branco das colunas à esquerda de acordo com a figura ao lado e assinale a alternativa correta. 
  

Tipo de lixo a  
ser descartado 

(símbolo) 
nº da 
figura 

Cor do 
recipiente 

vidro   

alumínio (metal)   

papel   

plástico   

 
Atende ao solicitado: 
 

  vidro metal papel plástico 

A) 1–  amarelo    3 – vermelho  4 – verde  2 – azul  
B) 3 – verde  4 – amarelo  1 – azul    2 – vermelho  
C) 2 – vermelho  1 – verde 3 – amarelo  4 – azul  
D) 4 – verde  2 – azul  1 – vermelho  3 – amarelo  

    (1)               (2)                 (3)                (4)  
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36. Analise as afirmações para identificar a que se referem. 
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/ 02/09/2011 

 

 O Ministério da Saúde anunciou a pretensão de substituir o método de aplicação oral por injetável de uma vacina 
infantil usada há 20 anos para erradicar uma determinada doença.  

 Apesar dos efeitos adversos da vacina serem raríssimos, uma criança de um ano e quatro meses em Pouso Alegre 
pode ter desenvolvido a doença após receber uma dose da vacina.  

 A troca já foi adotada em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e europeus.  

 A substituição é uma orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), mas deveria ser feita somente quando 
fosse constatada a erradicação total do vírus no mundo. 

 
Trata-se da vacina contra: 

 
A) paralisia infantil. 
B) sarampo. 
C) tuberculose.  
D) catapora. 

 
37. No mês de setembro de 2011 foi inaugurada, no Estado do Rio de Janeiro, a 63ª agência de banco comunitário com o 

objetivo de desenvolver a economia local, operando com dinheiro próprio: a moeda social CDD equivalente a 1 real que 
vai circular em cédulas com os valores de 0,50 centavos, 1, 2, 5 e 10. O objetivo é fazer com que os moradores da 
comunidade comprem produtos e serviços dentro da comunidade, gerando um circuito econômico local. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/15/09/2011  
Essa agência foi inaugurada: 

 
A) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 
B) em Maricá, no litoral do Estado.  
C) em Belford Roxo, ao norte da capital. 
D) na Cidade de Deus, na Zona Oeste da capital. 

 
38. Em setembro de 2011 o Ministério da Cultura divulgou no Rio de Janeiro o nome do filme longa-metragem brasileiro que 

vai representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2012 de melhor filme estrangeiro. Dentre uma lista de 15 concorrentes 
uma comissão especial escolheu o filme: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/20/09/2011  
 
A) Bruna Surfistinha. 
B) Assalto ao Banco Central. 
C) Tropa de Elite 2. 
D) As mães de Chico Xavier. 

 
39. No mês de outubro do corrente ano a presidenta Dilma Rousseff cumpriu uma agenda de 7 dias no exterior que incluiu a 

passagem por 3 países. O principal compromisso foi o de participar da _____________________________________ 
em ___________ capital da(o) ____________. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/02/10/2011  
 
Completam corretamente os respectivos claros: 

 
A) 6ª Conferência sobre Mudanças Climáticas  – Sofia – Bulgária 
B) 5ª Cúpula Brasil-União Europeia – Bruxelas – Bélgica 
C) 4ª Conferência da C40 – Ancara – Turquia 
D) 3ª Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento  – Cairo – Egito 

 
40. Analise as manchetes que foram destaque na mídia no mês de outubro de 2011 e assinale a que está incorreta. 
 

A) “Steve Jobs, fundador da Apple, morre aos 56 anos nos Estados Unidos”. 
B) “Três mulheres: a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a militante Leymah Gbowee também liberiana, e a 

jornalista e ativista iemenita Tawakkul Karman foram laureadas com o Prêmio Nobel da Paz de 2011”. 
C) “Missa celebra o centenário do Cristo Redentor”. 
D) “Após confronto com PM, estudantes invadem prédio da USP”. 

 
 

 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/09/cidade-de-deus-no-rio-ganha-moeda-e-banco-proprios.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/



