
                                                                                                       

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

ACS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Texto para as questões de 1 a 4: 
 
A outra noite                     
 

   Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à 
noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto lá 
como aqui. Quando vinha para casa de táxi, 
encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana; 
e contei a ele que lá em cima, além das nuvens, 
estava um luar lindo, de lua cheia; e que as 
nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas 
de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, 
uma paisagem irreal. 
   Depois que o meu amigo desceu do carro, o 
chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-
se para mim: 
- O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir 
sua conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima? 
Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e 
enlamaçada e torpe havia uma outra - pura, 
perfeita e linda. 
- Mas, que coisa... 
   Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para 
olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou 
guiando mais lentamente. Não sei se sonhava 
em ser aviador ou pensava em outra coisa. 
- Ora, sim, senhor... 
   E, quando saltei e paguei a corrida, ele me 
disse um "boa noite" e um "muito obrigado ao 
senhor" tão sinceros, tão veementes, como se 
eu lhe tivesse feito um presente de rei. 
                                                                                     

 (Ruben Braga) 
 

QUESTÃO 1 
 
Após avaliar cada afirmativa a respeito do texto, 
marque a que for incorreta: 
a) Pode-se apontar como foco principal do texto 
mostrar o contraste que há entre uma noite de 
chuva abaixo das nuvens e uma noite enluarada 
acima das nuvens. 
b) Pela leitura do texto pode-se inferir que o 
autor do mesmo reside em Copacabana. 

c) “As aparências enganam”. Esse provérbio 
poderia ser dito pelo chofer para manifestar 
impressões que ele sentiu naquela noite. 
d) A leitura do texto nos faz concluir que o autor 
desse texto voltou de São Paulo de avião. 
e) “A ingratidão de um chofer”. Esse poderia ser 
um título coerente para o último parágrafo do 
texto. 
 
QUESTÃO 2 
 
Pela leitura do texto, conclui-se que o chofer de 
táxi experimentou sentimentos diversos. 
Marque a alternativa correta quanto a esses 
sentimentos: 
a) tristeza / ingratidão / dúvida  
b) alegria / surpresa / ingratidão 
c) admiração / dúvida / gratidão 
d) gratidão / tristeza / admiração 
e) surpresa / gratidão / tristeza. 
 
QUESTÃO 3 
 
Qual a alternativa que traduz o significado da 
expressão PRESENTE DE REI a que o autor faz 
referência no final do texto? Assinale essa 
alternativa: 
a) O autor do texto ofereceu ao chofer uma boa 
gorjeta. 
b) O autor do texto conversou bastante com o 
chofer durante todo o percurso da viagem. 
c) O autor do texto falou ao chofer sobre uma 
noite de chuva. 
d) O autor do texto oportunizou ao chofer saber 
que havia uma noite de luar acima de uma noite 
de chuva. 
e) O autor do texto garantiu ao chofer que 
sempre o chamaria quando precisasse de um 
táxi. 
 
QUESTÃO 4 
 
“Depois que o meu amigo desceu do carro, o 
chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-
se para mim”. 
A expressão assinalada confere ao contexto a 
relação semântica de: 
a) causalidade 
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b) conclusão 
c) adição 
d) temporalidade 
e) explicação 
 
Texto para as questões 5, 6 e 7: 
 

O PAPANGU É PERNAMBUCANO TODO 
 
Ninguém fica de fora da cobertura do carnaval 
na TV Jornal. Só na emissora pernambucana 
toda você acompanha todos os bailes e prévias, 
além de flashes de Olinda, do Recife, do 
Papangu de Bezerros, matérias jornalísticas e 
muito mais. Fique ligado e aperte o passo 
apertando o pitoco do controle remoto. 
 
JORNAL DO COMMERCIO – 03/02/2012 

 
QUESTÃO 5 
 
As palavras “pernambucana” e “jornalísticas”, 
que aparecem no texto acima, são formadas 
pelo processo de: 
a) derivação parassintética 
b) derivação regressiva 
c) derivação prefixal 
d) derivação sufixal 
e) derivação prefixal e sufixal 
 
QUESTÃO 6 
 
Marque a alternativa em que todas as palavras 
são acentuadas conforme a mesma regra que 
justifica a acentuação da palavra “jornalísticas”. 
a) alegórico – mérito – acompanhássemos  
b) matérias – prévias – você 
c) ninguém – você – prévias 
d) só – você – ninguém  
e) audível – troféu – além 
 
QUESTÃO 7 
 
Analise os itens abaixo a respeito do que se 
afirma sobre o texto: O PAPANGU É 
PERNAMBUCANO TODO: 
I - A palavra PAPANGU deve ser acentuada 
graficamente na última sílaba. 

II - Se trocássemos a palavra “Só”, que está no 
texto, pela palavra “Somente”, o sentido não 
mudaria. 
III - Nas palavras, “emissora” e “bezerros”, o 
número de letras coincide com o número de 
sons (fonemas). 
IV - As palavras “bailes” e “muitos” possuem 
encontros vocálicos. 
V - O vocábulo “Só” confere à expressão 
“emissora pernambucana” um sentido de 
exclusividade. 
São corretas as afirmações que constam na 
alternativa: 
a) I e II 
b) II, IV e V 
c) II, III e IV 
d) III e IV 
e) I, II e III 
 
QUESTÃO 8 
 
Assinale a única alternativa em que todas as 
palavras estão escritas corretamente: 
a) continue / atue / possue / atenue 
b) extensão / distensão / ascensão / pretensão 
c) paralizia / talvez / visualizar / neutralizar 
d) enxotar / enxarcar / enxugar / enxofre 
e) etimologia / reivindicar / admissão / 
advinhação. 
 
QUESTÃO 9 
 
 “Ao _____-dia e _______, tiveram elas  
________ de comprar no supermercado mais 
próximo _______ gramas de mortadela, pois 
iam fazer ________ sanduíches para as crianças 
que estavam _______famintas. 
 
Apenas uma alternativa completa corretamente 
os espaços acima, considerando a concordância 
nominal. 
a) MEIO / MEIO / MESMO / OITOCENTOS / 
BASTANTE / MEIAS 
b) MEIO / MEIA / MESMAS / OITOCENTOS / 
BASTANTES / MEIO 
c) MEIO / MEIO / MESMAS / OITOCENTAS / 
BASTANTE / MEIO 
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d) MEIO / MEIA / MESMO / OITOCENTOS / 
BASTANTE / MEIAS 
e) MEIO / MEIA / MESMO / OITOCENTOS / 
BASTANTE / MEIO 
 
QUESTÃO 10 
 
Marque a alternativa em que há INCORREÇÃO 
quanto à REGÊNCIA VERBAL: 
a) Assistimos a todas as aulas. 
b) O chefe é uma pessoa que todos simpatizam. 
c) É preciso obedecer ao regimento da empresa. 
d) Sempre se lembrava dos filhos ausentes. 
e) Meu amigo, não o vejo, na empresa, há dias. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
A Lei Ficha Limpa impede a candidatura por oito 
anos de políticos condenados por um órgão 
colegiado (com mais de um juiz, como o 
Tribunal de Justiça), que tiverem mandato 
cassado ou que tiverem renunciado para evitar 
a cassação. Ela surgiu por iniciativa popular, e 
contou com a assinatura de mais de 1,6 milhões 
de brasileiros. 
(http://educacao.uol.com.br/atualidades/ficha-
limpa--lei-ja-vale-para-eleicoes-de-2012.jhtm). 
No dia 16 de fevereiro de 2012 a lei da FICHA 
LIMPA foi aprovada por qual Tribunal? 
a) STJ – Supremo Tribunal de Justiça; 
b) STF – Superior Tribunal Federal; 
c) TSE – Tribunal Superior Eleitoral ; 
d) TRT – Tribunal Superior do Trabalho; 
e) OAB – Ordens dos Advogados do Brasil. 
 
QUESTÃO 12 
 

O PRÉ-SAL é uma porção do subsolo que se 

encontra sob uma camada de sal situada alguns 

quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se 

que a camada do pré-sal, formada há 150 

milhões de anos, possui grandes reservatórios 

de óleo. De acordo com os resultados obtidos 

através de perfurações de poços, as rochas do 

pré-sal se estendem por 800 quilômetros do 

litoral brasileiro, desde Santa Catarina até o 

Espírito Santo, e chegam a atingir até 200 

quilômetros de largura. (Fonte: 

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/pergun

tas_respostas/pre-sal/). 

Com a exploração do pré-sal o Brasil, 

a) Tornar-se-á autossuficiente na produção de 

sal marinho; 

b) Poderá transformar água salgada em água 

doce; 

c) Exportará óleo vegetal a partir da exploração 

oceânica; 

d) Ficará entre os países que terão as maiores 

reservas de petróleo do mundo; 

e) Terá o controle do Oceano Atlântico já foi 

pioneiro nessa descoberta. 

 

QUESTÃO 13 
 
No final de 2011 o Centro de Pesquisa para 
Economia e Negócios (CEBR, em inglês) do Reino 
Unido apontou a posição do Brasil em relação à 
economia mundial. O Brasil Ocupa: 
a) O oitavo lugar; 
b) O sétimo lugar 
c) O décimo primeiro lugar 
d) O sexto lugar; 
e) O terceiro lugar. 
 
QUESTÃO 14 
 
Em 24 de dezembro de 2007, foi promulgada 
pela Assembleia Legislativa e publicada em 
Diário Oficial, a Lei 13.386, de autoria da 
deputada Terezinha Nunes, que define a data 
magna de Pernambuco, decretando para esse 
dia feriado.  
A data magna de Pernambuco é: 
a) 21 de abril; 
b) 06 de março; 
c) 28 de fevereiro; 
d) 07 de abril;  
e) 24 de junho. 
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QUESTÃO 15 
 
Compõem as forças armadas brasileira: 
a) Marinha, Policia Militar e Exército Brasileiro; 
b) Exército, polícia civil e aeronáutica; 
c) Exército, Polícia Militar e Guarda Nacional; 
d) Marinha, Policia Civil e Corpo de Bombeiros. 
e) Exército, Marinha e Força Área Brasileira. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Nos termos da Lei Federal nº. 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, fazem parte do campo de 
atuação do sistema único de saúde: 
a) A execução de ações de vigilância sanitária; 
b) A coordenação das ações de vigilância 
epidemiológica; 
c) A colaboração na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho; 
d) A execução das ações de saúde do 
trabalhador; 
e) A formulação e execução da política de 
sangue e seus derivados. 
 
QUESTÃO 17 
 
De acordo com o art. 198, da Constituição 
Federal, são diretrizes do Sistema Único de 
Saúde: 
a) Centralização, com direção única do sistema a 
cargo da União. 
b) Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades curativas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; 
c) Participação da comunidade no âmbito dos 
Estados e Municípios; 
d) As alternativas a, b e c são verdadeiras; 
e) As alternativas a, b e c são falsas. 
 
QUESTÃO 18 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
Para receberem os recursos de que trata a Lei 
Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

a) Fundo de saúde; 
b) Plano de saúde; 
c) Contrapartida de recursos para a saúde 
prevista no orçamento da União; 
d) Conselho de saúde, com composição paritária 
de acordo com o Decreto nº. 99.438, de 7 de 
agosto de 1990; 
e) As alternativas C e D são incorretas. 
 
QUESTÃO 19 
 
Leia as afirmativas abaixo, que tratam das 
competências atribuídas pela Lei Federal nº. 
8.080, de 19 de setembro de 1990, à direção 
municipal do Sistema de Saúde (SUS), e em 
seguida assinale a alternativa incorreta: 
À direção municipal do Sistema Único de Saúde 
(SUS), compete: 
a) Planejar, organizar, controlar e avaliar as 
ações e os serviços de saúde e gerir e executar 
os serviços públicos de saúde; 
b) Participar do planejamento, programação e 
organização da rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em articulação com sua direção estadual; 
c) Participar da execução, controle e avaliação 
das ações referentes às condições e aos 
ambientes de trabalho; 
d) Em caráter suplementar, formular, executar, 
acompanhar e avaliar a política de insumos e 
equipamentos para a saúde; 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 20 
 
Sobre a direção do Sistema Único de Saúde, tal 
como estabelecido na Lei nº. 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, assinale a alternativa 
incorreta: 
A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
única, de acordo com o inciso I do art. 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 
a) No âmbito da União, pelo Ministério da 
Saúde; 
b) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, 
pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente;  
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c) No âmbito dos Municípios, pela respectiva 
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 
d) Os municípios e Estados poderão constituir 
consórcios para desenvolver em conjunto as 
ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Sobre o trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde: 
I – Os Agentes Comunitários de Saúde só devem 
visitar as casas de famílias indicadas pelo 
médico ou enfermeira, pois não há necessidade 
de visitar as pessoas que não tem problemas de 
saúde. 
II – É atribuição do Agente Comunitário de 
Saúde a realização de mapeamento da área e 
identificar área de risco. 
III – É atribuição do Agente Comunitário de 
Saúde a realização de atividades educativas e 
mobilização comunitária, visando uma melhoria 
na qualidade de vida dos moradores de sua área 
de abrangência. 
Assinale: 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
e) Estão corretas apenas II e III. 
 
QUESTÃO 22 
 
O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem um 
papel fundamental na qualidade da assistência, 
pelo fato de estarem em contato permanente 
com as famílias, facilitando dessa forma o 
trabalho de vigilância e promoção da saúde. São 
atribuições específicas dos ACS, EXCETO. 
a) Acompanhar os usuários em tratamento e 
orientá-lo quanto à necessidade de sua 
conclusão. 
b) Orientar a comunidade quanto ao uso de 
medidas de proteção individual e familiar para a 
prevenção de doenças. 

c) Identificar indivíduos e famílias expostos a 
situações de risco. 
d) Analisar os dados sobre as informações 
epidemiológicas referentes às doenças/agravos 
na área de atuação da Unidade Básica de Saúde 
(UBS). 
e) Acompanhar os usuários de sua microárea 
que estão em tratamento de saúde e orientá-lo 
quanto à necessidade de sua conclusão. 
 
QUESTÃO 23 
 
Fazem parte do calendário básico de vacinação 
da criança, as vacinas: 
a) BCG, Pólio, Hepatite B, Tetravalente e 
Rotavírus. 
b) BCG, Pólio, Hepatite B, Pneumocócica 10, 
Meningocócica C, Tetravalente, Febre Amarela, 
Tríplice Viral e Rotavírus. 
c) BCG, Pólio, Hepatite B, Pneumocócica 10, 
Tetravalente e Rotavírus. 
d) BCG, Pólio, Hepatite B e Tríplice Viral. 
e) BCG, Pólio, Hepatite B Tetravelente e Tríplice 
Viral. 
 
QUESTÃO 24 
 
A vacina Tríplice Viral serve para prevenir: 
a) Sarampo, Hepatite B e Caxumba. 
b) Rubéola, Caxumba e Difteria. 
c) Caxumba, Sarampo e Coqueluche. 
d) Sarampo, Coqueluche e Rubéola. 
e) Sarampo, Caxumba e Rubéola. 
 
QUESTÃO 25 
 
A vacina Tetravalente serve para prevenir: 
a) Difteria, Tétano, Poliomielite, Coqueluche e 
Meningite. 
b) Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e 
outras infecções por Haemophilus influenzae 
tipo b. 
c) Difteria, Hepatite B, Tétano, Coqueluche, 
Meningite e outras infecções por Haemophilus 
influenzae tipo b. 
d) Tétano, Coqueluche, Diarréia, Meningite e 
outras infecções por Haemophilus influenzae 
tipo b. 
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e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 26 
 
Com relação à Tuberculose, assinale a 
alternativa CORRETA. 
I - O indivíduo pode adquirir a doença de 
pacientes que estão em tratamento. 
II - O Agente etiológico da Tuberculose é T. 
Tuberculosis. 
III – A Tuberculose é transmitida de pessoa a 
pessoa, principalmente, através do ar, fala ou 
espirro. 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas a alternativa I está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 
d) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
e) Estão corretas apenas I e II. 
 
QUESTÃO 27 
 
São métodos anticoncepcionais, EXCETO: 
a) Coito interrompido e Diafragma. 
b) DIU e Anticoncepcional oral. 
c) Diafragma e Anticoncepcional. 
d) DIU e o contraceptivo de emergência. 
e) Preservativo e Período fértil. 
 
QUESTÃO 28 
 
O Planejamento Familiar baseia-se no respeito 
aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos. 
Para evitar filhos, há vários métodos 
anticoncepcionais, sobre o Planejamento 
Familiar assinale a alternativa incorreta. 
a) O Dispositivo Intra Uterino (DIU) é 
considerado um tipo de método 
comportamental. 
b) O preservativo masculino e feminino, 
diafragma são considerados métodos de 
barreira. 
c) São exemplos de métodos hormonais: 
anticoncepcionais orais, injetáveis e adesivos. 
d) O contraceptivo de emergência pós-coital 
(pílula do dia seguinte), não deve ser utilizado 
como método de contracepção frequente. 
e) O Dispositivo Intra Uterino (DIU), tem como 
desvantagem o fato de que nem todas as 

mulheres podem usar e que há riscos de 
provocar aumento do sangramento vaginal. 
 
QUESTÃO 29 
 
O agente etiológico da Doença de Chagas é: 
a) Tripanosoma pallidum. 
b) Treponema Cruzi. 
c) Trypanosoma cruzi. 
d) Bacilo de Koch. 
e) Citomegalovírus. 
 
QUESTÃO 30 
 
A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, 
que pode ser de curso benigno ou grave, 
dependendo da forma como se apresenta. É 
CORRETO afirmar: 
a) Algumas formas de se prevenir da dengue é 
guardar as garrafas vazias de boca para cima e 
manter as caixas d´água, poços, tambores bem 
vedados. 
b) A transmissão se faz pela picada da fêmea do 
mosquito Aedes aegypti. 
c) Nos últimos anos tem sido a doença mais 
frequente no Brasil, porém ainda não foi 
considerado um problema de saúde pública, 
pois só atinge as regiões: Nordeste, Sul e 
Sudeste. 
d) A transmissão se faz pela picada do macho do 
mosquito Aedes aegypti, que ficam em locais 
com água acumulada como, por exemplo, em 
xaxins, pratos e vasos de planta. 
e) A primeira manifestação da Dengue é a febre, 
geralmente alta, dor retroorbitária , epistaxe, 
melena e outras. 
 
QUESTÃO 31 
 
De acordo com o art. 16 da Lei Federal nº. 
11.350/06 é vedado à contratação de Agentes 
Comunitários de Saúde – ACS, por: 
I – Por seleção pública. 
II – Contrato Temporário. 
III – Terceirização. 
Está (ão) correta (s): 
a) II e III. 
b) I. 
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c) II. 
d) I, II e III. 
e) I e III. 
 
QUESTÃO 32 
 
Em conformidade com a lei nº. 11.350/06, o 
poder público só poderá rescindir 
unilateralmente o contrato do Agente 
Comunitário de Saúde, na ocorrência de uma 
das seguintes hipóteses, EXCETO: 
a) Prática de falta grave. 
b) Acumulação ilegal de cargos, empregos e ou 
funções públicas. 
c) Bom desempenho, apurada em procedimento 
no qual assegurem pelo menos um recurso 
hierárquico de efeito suspensivo. 
d) Necessidade de redução de quadro de 
pessoal, por excesso de despesa. 
e) Insuficiência de desempenho, apurada em 
procedimento no qual se assegurem pelo menos 
um recurso hierárquico dotado de efeito 
suspensivo, que será apreciado em trinta dias. 
 
QUESTÃO 33 
 
Segundo a Lei nº. 11.350/06, o Agente 
Comunitário de Saúde deverá preencher os 
seguintes requisitos para o exercício da 
atividade: 
I - Haver concluído o ensino médio. 
II – Residir na área da comunidade em que 
atuar, desde a data da publicação do edital do 
processo seletivo público. 
III – Haver concluído, com aproveitamento, o 
curso introdutório de formação inicial e 
continuada. 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Estão corretas I e II. 
e) Apenas a alternativa III está correta. 
 
QUESTÃO 34 
 
O Agente Comunitário de Saúde tem como 
atribuição o exercício de atividades de 
prevenção de doenças e promoção da saúde, 

mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS. São 
consideradas atividades do Agente Comunitário 
de Saúde, na sua área de atuação, EXCETO: 
a) O estímulo à participação da comunidade nas 
políticas públicas voltadas para a área da saúde. 
b) O registro, para fins exclusivos de controle e 
planejamento das ações de saúde, de 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 
saúde. 
c) A prevenção de ações de educação para a 
saúde individual e coletiva. 
d) A realização de visitas domiciliares periódicas 
para monitoramento de situações de risco à 
família. 
e) A participação em ações que fortaleçam os 
elos entre o setor saúde e outras políticas que 
promovam a qualidade de vida. 
 
QUESTÃO 35 
 
O Mycobacterium leprae é um bacilo gram-
positivo que causa a Hanseníase, doença que 
antigamente era denominada de Lepra. Assinale 
a alternativa CORRETA: 
a) A principal via de eliminação dos bacilos dos 
pacientes multibacilares é a fecal-oral. 
b) O modo como à doença se transmite é 
através da relação sexual, pois o bacilo entra na 
corrente sanguínea e causa a destruição dos 
nervos periféricos e, consequentemente, perda 
da sensibilidade e força muscular. 
c) A Hanseníase atinge apenas a região dos 
olhos, boca e nariz. 
d) O período de incubação é em média de 1 a 12 
meses. 
e) A Classificação operacional do caso de 
Hanseníase, é baseado no número de lesões 
cutâneas, Paucibacilar (com até 5 lesões de 
pele) e Multibacilar (acima de 5 lesões de pele). 
 
 
QUESTÃO 36 
 
Com relação ao modo de transmissão da 
esquistossomose, assinale a alternativa 
CORRETA: 
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a) O indivíduo que adquire a doença tem contato 
com mosquitos infectados por cercarias 

encontrados em águas superficiais. 
b) No ciclo da doença, estão envolvidos dois 
hospedeiros, um definitivo (caramujo) e o 
intermediário que é o homem. 
c) O período de incubação é de 1 a 2 anos. 
d) O hospedeiro definitivo da cadeia de 
transmissão da esquistossomose é o homem. 
e) A esquistossomose é uma doença de 
veiculação alimentar, também conhecida como 
“barriga d’água”. 
 
QUESTÃO 37 
 
O puerpério é o período do nascimento do bebê 
até 45 dias após o parto. Ao visitar uma 
puérpera o Agente Comunitário de Saúde ( ACS), 
deverá fazer algumas orientações, EXCETO: 
a) Que a puérpera deverá retornar ao hospital 
na ocorrência de sinais de infecção: febre, dor e 
sangramento. 
b) Estimular a amamentação, caso não haja 
contra- indicações. 
c) Orientar a realização do teste do pezinho, 
orelhinha e olhinho. 
d) Não colocar objetos no coto umbilical, exceto 
moeda e faixa. 
e) Levar o recém-nascido para iniciar a 
puericultura na UBS. 
 
QUESTÃO 38 
 
O pré-natal é o primeiro passo para cuidar da 
saúde da gestante e do bebê. A gravidez não é 
uma doença, mas algumas gestantes podem 
apresentar sinais indicativos de problemas para 
a sua saúde e da criança. A respeito dos sinais 
de perigo da gravidez, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Perder líquidos ou sangue pela vagina. 
b) Ter febre alta e fortes dores de cabeça. 
c) Se no último trimestre da gestação a mãe não 
sentir o bebê mexer por mais de 24 horas. 
d) Vomitar frequentemente. 
e) Ter câimbras, fraqueza, tontura e prisão de 
ventre. 
 

QUESTÃO 39 
 
O diabetes é uma doença que acontece quando 
o organismo produz pouca ou nenhuma 
insulina. São fatores de risco para a doença: 
obesidade, hereditariedade, sedentarismo e 
hipertensão arterial. 
I – O Agente Comunitário de Saúde deverá 
identificar, na sua área de atuação, membros da 
comunidade com maior risco para diabetes. 
II – Estimular a adoção de hábitos alimentares 
saudáveis, baseados em frutas e verduras. 
III – Estimular a realização de atividades físicas 
regulares. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Estão corretas I e II. 
d) Apenas a alternativa II está correta. 
e) Apenas a alternativa III está correta. 
 
QUESTÃO 40 
 
A AIDS é uma doença que representa um dos 
maiores problemas de saúde da atualidade, em 
função de seu caráter pandêmico e de sua 
gravidade. De acordo com o exposto, pode-se 
AFIRMAR: 
a) O HIV pode ser transmitido por via sexual, 
pelo sangue e pelo leite materno. 
b) O período de incubação varia entre 5 e 10 
anos. 
c) A gestação de mulheres HIV positivo, é fator 
de risco apenas para a gestante. 
d) A recepção de órgãos ou sêmen de doadores 
não testados, não é considerada um fator de 
risco para a AIDS. 
e) Acidente ocupacional durante a manipulação 
de instrumentos pérfuro-cortantes, 
contaminados com sangue e secreções de 
pacientes não é considerado um fator de risco 
devido à exposição dos instrumentos ao ar. 




