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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ZÉ DOCA - MA 

     Concurso Público para o Provimento do cargo de 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS 
 

  LEIA AS INSTRUÇÕES: 

1) Você deve receber do fiscal o material abaixo: 

a) Este caderno com 40 (quarenta) questões objetivas; 

b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-
RESPOSTA. 

3) O candidato só poderá entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma. 

4) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas.  

5) O candidato não poderá sair com o seu caderno de questões.  

6) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 
eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h; 

7) Quando terminar sua prova ASSINE A LISTA DE PRESENÇA, entregue ao Fiscal o Caderno de Questões e sua 
Folha de Resposta contendo sua assinatura. 

8)  Será excluído do certame: 

a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora, bem como de rádios 
gravadores, de “headphones”, de telefones celulares ou de fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) For surpreendido em conversa com outros candidatos; 
c) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o Cartão-Resposta; 
d) Deixar de assinar o Cartão-Resposta; 
e) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova. 
f)   Rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma o cartão resposta. 
g) Pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e cargo). 
9) Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e 
em hipótese alguma poderá ser substituído. 
10) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também 
serão nulas as marcações rasuradas. 
11) No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:  
12) Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre as questões e conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
13) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 
rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do 
certame. 

......................................................................................................................................................................................................... 
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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ASSINATURA:__________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto seguinte: 
 

Rosa de Hiroshima 

Vinicius de Moraes 

 

1.  Pensem nas crianças 

 Mudas, telepáticas. 

 Pensem nas meninas, 

 Cegas inexatas 

  

5. Pensem nas mulheres, 

 Rotas alteradas. 

 Pensem nas feridas 

 Como rosas cálidas. 

 Mas, oh, não se esqueçam 

 

10.  Da rosa, da rosa 

  Da rosa de Hiroshima 

  A rosa hereditária 

  A rosa radioativa 

  Estúpida e inválida 

 

15.  A rosa com cirrose 

  A anti-rosa atômica 

  Sem cor sem perfume 

  Sem rosa, sem nada 
 
01. A idéia central do texto de Vinícius de Moraes é 
 
a) reportando-se a um fato histórico, denunciar e mostrar 
as consequências de um crime contra a humanidade.  
b) um louvor ao belicismo. 
c) expor as consequências econômicas de uma guerra 
atômica. 
d) mostrar ao leitor as consequências patológicas de uma 
guerra. 
e) mostrar as consequências físico-químicas da explosão 
de uma bomba atômica. 
 
02. No texto, o vocábulo Rotas (destacado no texto) é: 
 
a) um adjetivo. 
b) é sinônimo de peleja. 
c) um advérbio. 
d) uma locução substantiva. 
e) um substantivo.  
 
03. A expressão A rosa com cirrose, no texto: 
 
a) refere-se a uma doença que ataca as roseiras, aqui 
utilizada para mostrar a crueldade humana. 

b) mostra a força poética do texto, construída pela 
associação positiva da imagem da rosa com o aspecto 
negativo de uma doença destrutiva. 
c) mostra o lado crítico e político dado pelo poeta ao fato de 
terem despejado uma bomba atômica em Hiroxima, no 
Japão, em 1945. 
d) nos mostra que o texto tem fortes conotações 
antiamericanas. 
e) revela a função referencial do texto.   
 
04. No texto, o verso no qual se conjuga, com maior 
expressividade, o aspecto exortativo, é o verso n.º: 
 
a) 1 
b) 2 
c) 8 
d) 9 
e) 15 
 
05. No texto, o vocábulo “cálidas”, na expressão rosas 
cálidas, nos remota a idéia: 
 
a) de vácuo. 
b) de energia negativa. 
c) de calor ou altas temperaturas. 
d) de sinergia. 
e) da forma da bomba atômica. 
 
06. Observe o texto seguinte 

 
 
No texto, constata-se: 
 
a) a função referencial da linguagem.  
b) a função conotativa da linguagem. 
c) que o emissor do texto é o Ex.mo Sr. Prefeito Municipal. 
d) a função fática da linguagem. 
e) a função metalingüística da linguagem. 
 

http://letras.terra.com.br/vinicius-de-moraes/
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07. Leia o texto seguinte: 
 
“A vida é a arte do encontro, embora haja tantos 
desencontros pela vida” (V. de Moraes) 

 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) No texto, o verbo haver tem o sentido de existir. 
b) O verbo haver é irregular. 
c) No texto, o vocábulo arte pode ser entendido como o 
conjunto de regras para dizer ou fazer com acerto alguma 
coisa. 
d) No texto não existem vocábulos proparoxítonos. 
e) No texto, segundo a norma culta da Língua Portuguesa, 
o vocábulo “haja” pode ser substituído pelo vocábulo 
“existe.”  
 
08. Observe a figura seguinte 

 

 
  

O texto há uma crítica negativa: 
 
a) ao Poder Executivo. 
b) ao Poder Legislativo. 
c) ao Poder Judiciário. 
d) à Polícia. 
e) ao Tribunal de Contas. 

 
Leia o seguinte diálogo informal, travado em Floriano 
(PI), entre Astrobaldo Ferreira (advogado) e Apolônio 
Orozimbo, conhecido “lunfa” residente na cidade de 
Floriano, no Sul do Piauí. 
 

Astrobaldo: – E aí, Popó, quando é que tu vais voltar pra 
tua casa? 
Apolônio: – Só depois que a Polícia deixar de me 
perseguir. Eles estão a minha cola. 
Astrobaldo: – E por que a Polícia está na tua cola? 
Apolônio: – Só porque eu aliviei, na maciota, dois otários, 
um pessoal do Estatuto do Idoso, lá do outro lado do Rio 
Parnaíba, em Barão de Grajaú, no Maranhão. Eles nem 
notaram que eu aliviei eles. 
Astrobaldo: – Ora, neste caso a Polícia tem mais é que te 
levar para o xilindró. 

Apolônio: – Ora, Doutor, o que a Polícia está fazendo é 
abuso de autoridade, é abuso de poder, pois está de 
campana, lá na minha rua.  
Astrobaldo: – Como!? Tu cometes furto e a Polícia, no teu 
encalço, está cometendo abuso de autoridade? 
Apolônio: – É vero, Doutor. Eu aliviei os incautos lá no 
Maranhão. O que a Polícia do Piauí tem a ver com isso? A 
operação ocorreu fora da jurisdição da Polícia do Piauí... O 
que esses soldados querem comigo? Estão me perseguido, 
né? 
Astrobaldo: – Ora, Popó, a Polícia está com razão. E tua 
mulher, como está? 
Apolônio: – Tá cabreira, mas só sei pelo celular, pois a casa 
ficou cercada de soldados. 

 
09. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Os termos lunfa, cabreira e maciota são palavras 
informais, sendo lunfa aquele que vive à margem da lei; 
cabreira tem, no texto acima, o mesmo significado de 
matreira e maciota pode ter o mesmo significado de lábia.    
b) A palavra polícia leva acento por ser paroxítona e 
terminada em ditongo oral. 
c) No texto, a expressão de campana tem o mesmo 
significado que a expressão de olho.  
d) Pelo o que informa o texto, pode-se dizer que Apolônio 
assaltou dois velhos. 
e) O vocábulo xilindró (vocábulo informal, que corresponde 
ao termo formal cadeia) é acentuado por ser oxítono e 
terminado em “o”. 

 
10. Na última fala de Apolônio é grifada a expressão de 
soldados. 
 
Sobre esta expressão, pode-se dizer: 
 
a) é um aposto. 
b) é o agente da passiva da frase. 
c) é o sujeito paciente da frase. 
d) indica a voz passiva sintética. 
e) é uma locução adverbial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

MATEMÁTICA 
 

11. A posição de determinada partícula é dada em função 
do tempo (t), medido em segundos, segundo a equação 
seguinte 
 

 
 
Sendo P medido em metros, no instante t = – 1s, o valor 
de P, em metros, é igual a: 
 

 
a) 10 
b) 9 
c) 5,2 
d) 4 
e) 5    
 
 
 
12. Astrobaldo Ferreira comparece, para almoçar, dia sim 
e dia não no Restaurante Flutuante, em Floriano, o Sul do 
Piauí. Jarbas Aurélio ali comparece dia sim e dois não, 
também para almoçar. Raymundo Jamais comparece dia 
sim e três dias não no mesmo Restaurante. Os três ali se 
encontram hoje, domingo, dia 29 de janeiro de 2012. 
Mantendo-se a frequência costumeira, os três voltarão a 
se encontrar naquele Restaurante em: 
 
a) 08 de fevereiro de 2012 
b) 10 de fevereiro de 2012 
c) 11 de fevereiro de 2012 
d) 12 de fevereiro de 2012 
e) 13 de fevereiro de 2012 
 
 
 
 
 
 
13. Observe a figura 
seguinte, um relógio de 
parede. O relógio marca 12 
horas e 10 minutos. O 
menor ângulo formado 
entre os ponteiros é um 
ângulo: 
 
a) reto 
b) agudo 
c) obtuso  
d) raso 
e) escaleno 
 
 
 
 
 

14. Zé Carioca é vendedor de cerâmicas em uma loja de 
materiais de construção de São Luís do Maranhão. Ele tem 
sua remuneração calculada em duas partes. Uma parte é 
fixa e igual a R$ 950,00. A outra parte é variável, sendo de 
R$ 0,25 por peça vendida. Em determinado mês, Zé Carioca 
pretende faturar, no mínimo, R$ 2100,00. Neste mês ele, 
para faturar o que pretende: 
 
a) deve vender, no mínimo, 1.200 cerâmicas. 
b) deve vender, no mínimo, 3.400 cerâmicas. 
c) deve vender, no mínimo, 3.800 cerâmicas. 
d) deve vender, no mínimo, 4.200 cerâmicas  
e) deve vender, no mínimo, 4.600 cerâmicas  

 
 
 
 
 
 

 
15. Zé Maria viaja de Teresina a São Luís do Maranhão, 
pilotando um carro popular que tem consumo médio de 
10,20km/litro, quando em trânsito urbano, e consumo médio 
de 14,20km/litro quando em trânsito em rodovia, em 
segmento não urbano. Se, entre Teresina e São Luís, o 
perímetro urbano percorrido é de 45,90km e o trecho não 
urbano é de 404,70km e se o litro de gasolina custa R$2,70, 
Zé Maria deve gastar, em média, quanto em combustível 
(gasolina) para realizar a viagem? 
 
a) R$89,10 
b) R$92,20 
c) R$98,10 
d) R$87,20 
e) Um valor diferente dos valores acima. 
 
 
 
 
 
 
16. Procópio Ferreira, conhecido como Batoré, é vendedor 
de eletrodomésticos em uma loja, em Bacabal. Ele tem 
remuneração bruta de R$1.200,00. De sua remuneração 
bruta é descontado 8% de Previdência Social. No mês 
passado, para adquirir uma TV LCD, ele contraiu um 
empréstimo de R$2100,00, para ser descontado no seu 
salário, em doze parcelas iguais, mês a mês. Quanto Batoré 
deverá receber, líquido, este mês? 
 
a) R$ 990,00 
b) R$ 980,00 
c) R$ 929,00 
d) R$ 884,00 
e) Um valor diferente dos acima citados   
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17. Em uma sala de aula em Santa Inês (MA) há meninos 
e meninas. Se for matriculado mais um menino, o número 
de meninos representa 30% do número de alunos da sala. 
Se, pelo contrário, um dos meninos deixar a sala de aula, 
o número de meninos fica igual 25% do total de alunos da 
sala. 
O número total de alunos da sala é igual a: 
 
a) 34 
b) 36 
c) 38 
d) 40 
e) 42 
 
 
 
 
 
 
18. Em uma escola de Bom Jardim (BJ), três salas de aula 
de determinada série (salas A, B e C) são avaliadas em 
determinado exame. A sala A tem 40 alunos e obteve 
média 6,0; a sala B, como 25 alunos, teve média 8,0 e a 
sala C, como 35 alunos, obteve média 9,0. A média de 
todos os 100 (cem) alunos: 
 
a) 6,50 
b) 7,25 
c) 7,55 
d) 8,25 
e) 8,35 
 
 
 
 
 
 
 
19. Em uma caixa você tem 4 (quatro) bolas de massas 
distintas. Se você adiciona mais uma bola, de massa 30g, 
nessa caixa, a média das massas das cinco bolas é de 
42g. Pode-se dizer que a média das massas das 4 
(quatro) bolas inicialmente colocadas na caixa é igual a 
 
a) 41g 
b) 42g 
c) 43g 
d) 44g 
e) 45g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Uma quadra de futsal tem dimensões de 22x42 metros. 

Se um atleta dá 9 voltas nesta quadra em 3 minutos, esse 
atleta desenvolveu, em metros/segundo, uma velocidade 
média de 
 
a) 6,4 
b) 6,8 
c) 7,0 
d) 7,2 
e) 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Analise as assertivas seguintes: 
 
I. Normalmente os bebês nascem com peso entre 2,5 kg e 4 
kg e sua  altura fica entre 47 e 54 centímetros. 
II. Nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso e isso é 
normal. 
III. Mecônio - As primeiras fezes do bebê 
IV. Criança (bebê) descoberta e com frio frequentemente 
manifestam soluços. 
V. O teste da orelhinha, que pode detectar precocemente se 
o bebê tem algum problema de audição, deve ser realizado, 
preferencialmente, nas primeiras 48 horas de vida, e quando 
o bebê está quieto dormindo.  
 
Assinale: 
 
a) se apenas uma das assertivas acima é correta. 
b) se, dentre as assertivas acima, apenas duas são corretas. 
c) se, dentre as assertivas acima, apenas três são corretas. 
d) se, dentre as assertivas acima, apenas quatro são 
corretas. 
e) se todas são corretas. 
 
22. Durante a vida possuímos dois tipos diferentes de 
dentição: a de leite e a permanente. Sobre os denominados 
dentes de leite, analise as assertivas seguintes: 
 
I. Os dentes de leite aparecem por volta dos oito meses de 
vida.  
II. Geralmente os dentes inferiores surgem primeiro que os 
superiores e sempre aparecem aos pares, um esquerdo e 
outro direito. 
III. Dentre outras serventias, os dentes de leite guiam os 
dentes permanentes para nascerem e guardam o lugar dos 
dentes permanentes. 
IV. Os dentes de leite são em número de 20. 
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V. Dos dentes de leite, dez são incisivos: ficam na frente, 
sendo tanto superior quanto inferior 
VI. Dos dentes de leite, oito molares: ficam atrás dos 
caninos, no fundo da boca. 
 
Assinale: 
 
a) se todas as assertivas acima são corretas. 
b) se, dentre as assertivas acima, apenas uma é incorreta. 
c)se, dentre as assertivas acima, apenas duas são 
incorretas. 
d)se, dentre as assertivas acima, apenas três são 
incorretas. 
e)se, dentre as assertivas acima, apenas quatro são 
incorretas. 

 
23. Uma das medidas do ACS é solicitar a Caderneta de 
Saúde da Criança, pois a vacinação é uma importante 
ação para diminuir doenças e mortes por doenças 
infecciosas. No que se refere à vacinação infantil, assinale 
a alternativa INCORRETA.  
 
a) Sobre a Vacina Tetravalente (DPT+Hib), o esquema de 
vacinação recomendado pelo Departamento de Atenção 
Básica do Ministério da Saúde, é feito aos 4, 6 e 8 meses 
de idade com a vacina tetravalente e dois  reforços com a 
tríplice bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 18 meses 
e o segundo, entre 2 e 3 anos. 
b) É possível administrar a primeira dose da vacina oral de 
rotavírus humano [VORH (vacina oral de rotavírus 
humano)] a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias 
de idade (6 a 14 semanas de vida). 
c) A primeira dose da vacina contra hepatite B deve ser 
administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de 
vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 
três doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a 
segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose. 
d) É possível administrar a segunda dose da vacina oral 
de rotavírus humano a partir de 3 meses e 7  dias a 5 
meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de vida). 
e) A vacina contra febre amarela está indicada para 
crianças a partir dos 9 meses de idade que residam  ou 
que irão viajar para área endêmica, área  de transição e 
área de risco potencial. 
 
24. É um dos princípios que norteiam o SUS, e leva em 
consideração que a atenção à saúde deve levar em 
consideração as necessidades específicas de pessoas e 
grupos de pessoas, ainda que minoritárias em relação à 
população. Ou seja, a cada qual de acordo com suas 
necessidades. 
O texto acima trata do princípio: 
 
a) da universalidade 
b) da integralidade 
c) da equidade 
d) da isonomia 
e) da participação e controle social    

25. Norma que “Dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde e dá outras providências” Trata-se da: 
 
a) Lei Nacional N.º 8080/1993. 
b) Lei Nacional N.º 8.689/1993. 
c) Lei Nacional N.º 9.836, de 1999. 
d) Lei Nacional N.º 8.142, de 1990. 
e) Portaria N.º 2.203, de novembro de 1996, que aprova a 
Norma Operacional Básica (NOB 01/96), que redefine o 
modelo de gestão do Sistema Único de Saúde. 

 
26. Segundo a Política de Atenção Básica do Ministério da 
Saúde (2011), é atribuição específica do Agente 
Comunitário de Saúde: 
 
a) participar do processo de territorialização e mapeamento 
da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias 
e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 
b) manter atualizado o cadastramento das famílias  e  dos  
indivíduos  no  sistema  de  informação  indicado  pelo  
gestor  municipal  e  utilizar,  de  forma  sistemática, os  
dados  para  a  análise  da  situação  de  saúde  
considerando  as  características  sociais,  econômicas, 
culturais,  demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas  no 
planejamento local. 
c) realizar ações de atenção a saúde conforme a 
necessidade de saúde da população local, bem como as 
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local. 
d) orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de 
saúde disponíveis. 
e) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de 
notificação compulsória e de outros agravos e situações de 
importância local. 
 
27. Segundo estabelece a Política de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde (2011), é prevista a implantação da 
estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades 
Básicas de Saúde como uma possibilidade para a 
reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à 
implantação gradual da estratégia de saúde da família ou 
como uma forma de agregar os agentes comunitários a 
outras maneiras de organização da atenção básica. Posto 
isso, analise as assertivas seguintes: 
 

I. Para a implantação da estratégia de saúde da família, é 
necessária a existência de uma Unidade Básica de Saúde, 
inscrita no sistema de Cadastro Nacional vigente que passa 
a ser a UBS de referência para a equipe de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS). 
II. Para a implantação da estratégia de saúde da família, é 
necessária a existência de um enfermeiro para até no 
máximo 10 (dez) ACS, constituindo, assim, uma equipe de 
Agentes Comunitários de Saúde. 
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III. Uma equipe de ACS é composta de, no mínimo, 04 
(quatro) Agentes Comunitários de Saúde, sendo indicado, 
pela autoridade, dentre eles, o supervisor da equipe, 
sendo ele o responsável pelo cumprimento da carga 
horária integral de 40 horas semanais de toda a equipe. 
IV. Cada ACS deve realizar as ações previstas na Portaria 
que estabelece a Política de Atenção Básica do Ministério 
da Saúde, e ter uma micro-área sob sua responsabilidade, 
cuja população não ultrapasse 750 pessoas.  
 
Estão corretas: 
 
a) II e III, apenas.  
b) I e IV, apenas. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 
28. A criança se desenvolve por etapas, sendo cada etapa 
correspondente a cada período de vida da criança. Nas 
duas colunas seguintes (coluna A e coluna B) são 
nomeados períodos ou etapas do desenvolvimento infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Numerando-se os espaços dispostos na coluna B com os 
respectivos números correspondentes a cada uma das 
etapas de desenvolvimento infantil dispostos na coluna A, 
de cima para baixo a numeração correta é: 
 
a) 4 – 5 – 1 – 2 – 3  
b) 4 – 1 – 5 – 2 – 3  
c) 1 – 4 – 5 – 2 – 3  
d) 1 – 4 – 5 – 3 – 2  
e) 4 – 5 – 2 – 3 – 1  
 
 
 
 

29. Não é atribuição, prevista em norma, do ACS na 
prevenção e no controle da dengue: 
 
a) informar o morador sobre a importância da verificação da 
existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue 
na casa ou redondezas, bem como vistoriar os cômodos da 
casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais de 
existência de larvas ou mosquito transmissor da dengue.  
b) orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar 
locais que possam oferecer risco para a formação de 
criadouros do Aedes aegypti. 
c) ajudar a promover campanhas publicitárias na com a 
comunidade, com fins de mobilizá-la para as ações de 
prevenção e controle da dengue. 
d) comunicar ao instrutor supervisor do PACS/PSF a 
existência de criadouros de larvas e ou mosquitos 
transmissor da dengue, que dependam de tratamento 
químico, da interveniência da vigilância sanitária ou de 
outras intervenções do poder público. 
e) encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de 
saúde mais próxima, de acordo com as orientações da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
30. A Constituição Federal, art. 6º, assegura que são direitos 
do cidadão “a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados 
(...)”. Conforme estabelece esse artigo da Constituição 
Federal, o direito à saúde é definido como: 
 
a) um direito consuetudinário. 
b) um direito normativo. 
c) uma garantia legalista.   
d) um direito positivista. 
e) um direito social. 
 
31. Conforme estabelecido no Anexo I da NOAS/2002, é 
uma das responsabilidades e ações estratégicas mínimas 
de atenção básica as Ações de Saúde da Mulher. Assinale, 
dentre as alternativas seguintes, aquela que não indica 
atividade relativa às responsabilidades quando do Pré-natal 
 
a)Diagnóstico de gravidez e classificação de risco 
gestacional desde a 1ª consulta. 
b) Vacinação antitetânica e avaliação do puerpério. 
c) Cadastramento de gestantes no 1º trimestre e realização 
ou referência para exame citopatológico.  
d)Acompanhamento de Pré-natal de Baixo Risco e 
Suplementação alimentar para gestantes com baixo peso. 
e) Avaliação do puerpério, realização ou referência para 
exames laboratoriais de rotina e alimentação e análise de 
sistemas de informação.  
 
 
 
 
 



 

 9 

32. Conforme estabelece o Guia Prático do ACS do 
Ministério da Saúde, para fins de controle do Diabetes 
Mellittus, o ACS, em relação às pessoas com diagnóstico 
de diabetes, deve: 
 
I. Identificar as pessoas com diabetes de sua área de 
atuação e preencher a ficha B-DM do SIAB (Sistema de 
Informação de Atenção Básica). 
II. Verificar o comparecimento às consultas agendadas na 
UBS. 
III. Fazer acompanhamento da glicemia conforme 
orientação da equipe de saúde.  
IV. Orientar para escovar corretamente os dentes após as 
refeições. 
V. Orientar para ter o cuidado corporal redobrado, 
especialmente com os pés, devendo examinar os pés da 
pessoa diabética semanalmente. 
VI. Perguntar, sempre, à pessoa com diabetes e quando 
prescritos se ela está tomando com regularidade os 
medicamentos e realizar busca ativa dos faltosos. 
 
Assinale 
 
a) se, de dentre as assertivas acima, apenas uma é 
incorreta. 
b) se, dentre as assertivas acima, apenas duas são 
incorretas. 
c) se, dentre as assertivas acima, apenas três são 
incorretas. 
d) se, dentre as assertivas acima, apenas quatro são 
incorretas. 
e) todas as assertivas acima são corretas. 
 
33. Analise a alternativa INCORRETA: 
 
a) A Difteria, o Tétano e a Coqueluche são doenças que 
podem ser evitadas pela vacina Tríplice Bacteriana (DTP). 
b) Amamentar, embora reduza o risco de câncer de mama, 
não reduz o risco de diabetes.  
c) Segundo a NOAS/2002, a Quimioprofilaxia é uma 
atividades a ser realizada no âmbito da atenção básica 
com fins do controle da Tuberculose. 
d) Com fins de evitar a sífilis congênita, uma medida a ser 
tomada é fazer o teste para detectar a sífilis durante o pré-
natal e, quando o resultado for positivo, tratar 
corretamente a mulher e seu parceiro. 
e) A correta amamentação pela mãe tem, dentre outros 
benefícios, a redução do peso desta mãe mais 
rapidamente após o parto.  
 
34. O conceito de Vigilância em Saúde inclui, EXCETO:  
 
a) a vigilância sanitária. 
b) a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis. 
c)a vigilância da situação de saúde e a vigilância ambiental 
em saúde.  
d) a vigilância da saúde do trabalhador 
e) o controle das doenças não transmissíveis.  

35. No que diz respeito à dengue, analise as assertivas 
seguintes: 

 
I. Nas habitações, o adulto do Aedes aegypti é encontrado, 
normalmente, em paredes, móveis, peças de roupas 
penduradas e mosquiteiros. 
II. Um ovo do  Aedes aegypti pode sobreviver até o máximo 
de 10 (dez) a 11 (onze) meses, mesmo que o local onde ele 
foi depositado fique seco. 
III. No seu ciclo de vida, o  Aedes apresenta três fases: ovo, 
larva, e adulto. O mosquito adulto vive, em média, de 30 a 
35 dias. A sua fêmea põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua 
vida e, em cada vez, cerca de 100 ovos, em locais com 
água limpa e parada. 
IV. A fêmea do Aedes aegypti costuma picar as pessoas 
durante o dia, para viabilizar a maturação dos ovos. 
V. Período de incubação varia de 3 a 15 dias, sendo em 
média de 5 a 6 dias. 
VI. A dengue é uma das doenças de notificação 
compulsória, devendo, apenas se confirmada, ser notificado 
ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, por meio do SINAN 
(Sistema de Informação de Agravos de Notificação) nas 
fichas de notificação. 
 
Assinale: 
 
a) se todas as assertivas são corretas. 
b)se, dentre as assertivas acima, apenas cinco são corretas. 
c)se, dentre as assertivas acima, apenas quatro são 
corretas. 
d) se, dentre as assertivas acima, apenas três são corretas. 
e) se, dentre as assertivas acima, apenas duas são corretas. 
 
36. O nome José Gonçalves dos Santos, no que toca à 
cidade de Zé Doca, está relacionado a quê? 
 
a) à abertura da BR-316 
b) à localização do povoado que deu origem ao Município de 
Zé Doca 
c) ao hino da cidade 
d) à definição dos limites geográficos da cidade 
e) ao brasão da cidade 
 
37. O hino de Zé Doca, na sua primeira estrofe, diz: 

 

 

Hino de Zé Doca MA 
 

Minha terra altaneira 
De matas verdejantes, 

De lavouras abundantes, 
De brisa alegre e fagueira… 
O teu solo é mais fecundo, 
O teu sol tem mais calor!… 
És um recanto do mundo 

Feito de paz e amor. 
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Qual é a lavoura, em termos econômicos, mais relevante 
para a economia do município de Zé Doca? 
 
a) arroz 
b) banana  
c) feijão  
d) milho 
e) mandioca  
 
38. Na próxima legislatura, que se inicia em 2013, a 
Câmara Municipal de Zé Doca terá, na sua composição, 
quantos vereadores? 
 
a) 9 
b) 11 
c) 13 
d) 15 
e) 17 
 
39. O Município de Zé Doca, a oeste, faz fronteira com: 
 
a) Centro Novo do Maranhão 
b) Santa Luzia do Paruá 
c) Araguanã 
d) Penalva 
e) São João do Caru 
 
40.O Bioma dominante em Zé Doca: 
 
a) Cerrado. 
b) Amazônia. 
c) Cocais. 
d) Cerrado-Amazônico. 
e) Pré-amazônico. 
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