
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS  
ESTADO DO PARANÁ 

 

R E F .  E D I T A L  N º 0 0 6 / 2 0 1 2 -  E M P R E G O  P Ú B L I C O  
 

 

                                                        INSTRUÇÕES  
 

 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal. 

2. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 

devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

3. Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Não 

esqueça de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal 

imediatamente. 

4. O único documento válido para a correção das provas é a Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção na transcrição de suas respostas, 

visto que o preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

5. Deverá ser utilizada caneta esferográfica, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da 

Folha de Respostas: 

7. O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo esta ser dobrada, amassada ou rasurada. 

8. Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada, 

emenda ou rasura, ainda que legível. 

9. A prova deverá ser realizada no prazo de 4h (quatro horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas. É importante controlar seu tempo. O 

candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.  

10. O candidato somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Somente será possível levar o caderno 

de questões após decorridas 4h (quatro horas) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas 

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial.  

11. A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além da 

assinatura do termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 

13. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido utilizando aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 

carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro etc. nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

14. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização das provas. 

15. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

 

ATENÇÃO 

● O Caderno de Questões possui 50 (cinquenta) questões numeradas em sequência as quais compõem a prova objetiva, de acordo com o 

exposto no quadro a seguir: 

 

QUANTIDADE DE  
QUESTÕES 

MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Raciocínio Lógico 

21 a 25 Informática 

26 a 30 Conhecimentos Gerais 

31 a 50 Conhecimentos Específicos 

 

● Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva. 

 

 

 

 

 

 

EDT 101.1 a 101.10   

http://www.aocp.com.br/


 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

          TODAS AS LOCALIDADES 

 

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------  

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

QUESTÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

RESP. 
                         

QUESTÃO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 

RESP. 
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O menino que queria voar 

  
1.° Era uma vez um menino chamado Zé, que queria 

aprender a voar como os pássaros e subiu na torre da 
igreja, prédio mais alto de sua pequena cidade, para dali 
saltar... 

2.° Mas como as asas eram grandes demais e não 
passaram pela torre da igreja, ele procurou a casa mais 
alta da cidade e lá do telhado pulou em seu primeiro voo. 

3.° Como o peso das asas eram demais para o 
menino, ele acabou caindo no chão. Sorte dele que 
naquele tempo as ruas não eram calçadas, tinham apenas 
a areia branca das dunas. 

4.° Quando o menino chegou ao chão, quebrou 
perna, braço e machucou a cabeça, e não conseguiu mais 
voar... Mas não desistiu de sonhar... 

5.° Daquele dia em diante, o menino começou a 
pintar as ruas, as casas e as paisagens de sua pequena 
cidade, num outro voo rumo à imaginação... 

6.° Um dia, já bem velhinho, enfim, realizou o seu 
sonho e voou lá para as nuvens do céu e de lá continuou 
a pintar a sua pequena cidade, com o pincel e a ponta dos 
dedos, como sempre fez... 

7.° Essa história não tem fim... O sonho de voar 
continuará no filho e no neto do menino que um dia quis 
imitar os pássaros, mas que deixou para quem o 
conheceu, de presente, o seu pincel e o seu par de asas 
voadoras...  

 

Revista urbana, ano I, n.10, abril 2012, Assis - SP. Distribuição 
gratuita. 

 

QUESTÃO 01 

 O voo do menino não deu certo porque 

(A) a torre da igreja era estreita demais para as asas. 

(B) as asas eram pesadas demais para ele. 

(C) ele era grande para o tamanho das asas. 

(D) ele não é um pássaro para conseguir voar. 

(E) a casa de onde ele pulou era baixa demais. 

 

QUESTÃO 02 

 Assinale a expressão que NÃO indica tempo. 

(A) Um dia, já bem velhinho, enfim, realizou 

(B) Daquele dia em diante, o menino  

(C) Era uma vez um menino chamado Zé 

(D) Naquele tempo as ruas não eram calçadas 

(E) Pulou em seu primeiro voo. 

 

QUESTÃO 03 

  “Um dia, já bem velhinho, enfim, realizou o seu 
sonho...” 

 A expressão enfim significa 

(A) afinal. 

(B) portanto. 

(C) logo. 

(D) então. 

(E) daí. 

 

QUESTÃO 04 

 Assinale a expressão que NÃO funciona como 
expressão de lugar. 

(A)  As ruas não eram calçadas 

(B) Subiu na torre da igreja 

(C) Para dali saltar... 

(D) Não passaram pela torre da igreja 

(E) E lá do telhado pulou 

 

QUESTÃO 05 

 “Daquele dia em diante, o menino começou a pintar 
as ruas, as casas...” 

 A expressão verbal “começou a pintar” indica que a 
ação 

(A) teve início naquele momento. 

(B) acabou de ser concluída. 

(C) começará a ser realizada. 

(D) não será realizada nunca. 

(E) talvez seja realizada. 

 

QUESTÃO 06 

 Assinale a expressão que NÃO é preposição. 

(A) O menino começou a pintar 

(B) Eram demais para o menino 

(C) Um dia, já bem velhinho 

(D) Par de asas voadoras 

(E) Pulou em seu primeiro voo 

 

QUESTÃO 07 

 Assinale a palavra que apresenta erro de ortografia. 

(A) Menininho 

(B) Nuvensinha 

(C) Cidadezinha 

(D) Historinha  

(E) Casinha 

 

QUESTÃO 08 

 O diminutivo plural da palavra pincel é 

(A) pincelzinhos. 

(B) pincelezinhos. 

(C) pincelinhos. 

(D) pinceizinhos. 

(E) pincelezinhos. 

 

QUESTÃO 09 

 Assinale a palavra que NÃO apresenta erro de 
acentuação. 

(A) Céleste 

(B) Gratuíto 

(C) Econômia 

(D) Substântivo 

(E) Histórico 

 

QUESTÃO 10 

 Assinale a expressão que NÃO representa um 
verbo.  

(A) Essa história não tem fim. 

(B) Ele procurou a casa mais alta. 

(C) Realizou o seu sonho. 

(D) Voou lá para as nuvens do céu. 

(E) Outro voo rumo à imaginação. 
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QUESTÃO 11 

 As figuras abaixo são formadas por palitos, 
sabendo que as figuras seguem o mesmo padrão, 
então quantos palitos serão necessários para 
construir a quarta figura dessa sequência? 

 

(A) 11 

(B) 12 

(C) 13 

(D) 14 

(E) 15 

 

QUESTÃO 12 

 A pilha de números abaixo segue um padrão: A 
soma de dois números de baixo é sempre igual ao 
número logo acima deles. 

 

 Então X, Y e Z são, respectivamente, 

(A) 3, 2 e 7. 

(B) 7, 3 e 2. 

(C) 2, 3 e 7. 

(D) 2, 7 e 3. 

(E) 3, 7 e 2. 

 

QUESTÃO 13 

 Em uma gaveta de meias havia três meias brancas, 
duas pretas e uma listrada. Junior retirou três 
meias da gaveta. Sabendo que nenhuma delas era 
listrada, podemos com certeza afirmar sobre as três 
meias retiradas que 

(A) são da mesma cor. 

(B) são pretas. 

(C) uma é preta e duas são brancas. 

(D) uma é branca e duas são pretas. 

(E) pelo menos uma é branca. 

 

QUESTÃO 14 

 Quantos códigos de 3 números são possíveis 
usando apenas os números 2, 5 e 7? 

(A) 29 

(B) 27 

(C) 12 

(D) 6 

(E) 4 

QUESTÃO 15 

 Dois amigos vão correr num parque, o primeiro leva 
30 minutos para dar a volta no parque todo, o 
segundo é mais rápido e leva 20 minutos. Em 2 
horas de corrida, quantas voltas o segundo amigo 
deu a mais que o primeiro? 

(A) 1 volta 

(B) 4 voltas 

(C) 6 voltas 

(D) 2 voltas 

(E) 5 voltas 

 

QUESTÃO 16 

 Para construir um muro de 8 metros de 
comprimento, José trabalhou 2 dias. Quantos dias 
ele trabalharia para construir um muro de 40 metros 
de comprimento? 

(A) 5 dias 

(B) 9 dias 

(C) 10 dias 

(D) 15 dias 

(E) 16 dias 

 

QUESTÃO 17 

 Quantos quadrados existem na figura abaixo? 

 

(A) 10 

(B) 11 

(C) 12 

(D) 13 

(E) 14 

 

QUESTÃO 18 

 A sequência abaixo segue um  certo padrão. Qual é 
o valor de A, que completa a sequência? 

 

5 10 15 A 25 30 

 

(A) 17 

(B) 20 

(C) 21 

(D) 23 

(E) 24 
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QUESTÃO 19 

  “ A mesa está para a cozinha, assim como o sofá 
está para.... Qual dos 5 itens representa a melhor 
comparação? 

(A) ...sala.”  

(B) ...sentar.” 

(C) ...almofadas.” 

(D) ...descansar.” 

(E) ...visitas.” 

 

QUESTÃO 20 

 Guilherme possui 10 anos a mais que José e 2 a 
menos que Marta. Sabendo que Guilherme tem 25 
anos, quantos anos José e Marta possuem, 
respectivamente? 

(A) 15 e 26 

(B) 27 e 15 

(C) 10 e 5 

(D) 15 e 27 

(E) 9 e 27 

 

I N F O R M Á T I C A   

 

QUESTÃO 21 

 Um pendrive é considerado 

(A) dispositivo de armazenamento móvel. 

(B) memória de processamento. 

(C) memória principal do computador. 

(D) controlador de energia. 

(E) reprodutor de som. 

 

QUESTÃO 22 

 Qual dos programas abaixo é considerado como 
uma planilha eletrônica? 

(A) Word 

(B) Excel 

(C) Power Point 

(D) Firefox 

(E) Wordpad 

 

QUESTÃO 23 

 Onde está localizado o aplicativo para a 
desinstalação de programas no Microsoft Windows 
XP Professional (instalação padrão português 
Brasil)? 

(A) Windows explorer 

(B) Meu computador 

(C) Painel de controle 

(D) Internet explorer 

(E) Wordpad 

 

QUESTÃO 24 

 Qual das atividades abaixo oferece risco para um 
computador ser infectado com vírus? 

(A) Enviar e-mails.  

(B) Efetuar compras pela internet. 

(C) Criar novos arquivos no computador. 

(D) Baixar arquivos ou programas da internet. 

(E) Conectar em uma rede sem acesso a internet. 

QUESTÃO 25 

 Qual das opções abaixo, o Microsoft Word NÃO 
abrange em suas funcionalidades, por padrão? 

(A) Digitar textos. 

(B) Criar tabelas. 

(C) Formatar textos. 

(D) Inserir imagens. 

(E) Executar cálculos. 

 

C O N H E C I M E N T O S  G E R A I S   

 

QUESTÃO 26  

 O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um 
direito de todo trabalhador brasileiro com contrato 
de trabalho formal (regido pela Consolidação das 
Leis do Trabalho) e de trabalhadores rurais, 
temporários, avulsos, safreiros e atletas 
profissionais, e é conhecido pela sigla 

(A) FGSS. 

(B) FTS. 

(C) FGS. 

(D) FGT. 

(E) FGTS. 

  

QUESTÃO 27  

 Os fundos do Programa de Integração Social (PIS) e 
do Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) são constituídos com a 
arrecadação das contribuições dos trabalhadores. 
Unificados em 1976, estes fundos garantem 
recursos para subsidiar o seguro-desemprego e o 
abono salarial. Onde deve ser feito o PIS? 

(A) Qualquer agência do Banco do Brasil.  

(B) Qualquer agência da Caixa. 

(C) Qualquer agência do Safra. 

(D) Qualquer agência do Itaú. 

(E) Qualquer agência do Bradesco. 
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QUESTÃO 28  

 Sobre o setor de Comércio e Serviços é 
INCORRETO afirmar que 

(A) o setor de serviços, que corresponde à venda de 
produtos e aos serviços comerciais oferecidos à 
população, é um dos principais responsáveis pela 
economia nacional.  

(B) é considerado como um dos propulsores do 
desenvolvimento econômico no país, nos últimos anos, 
o setor ajudou a aumentar a competitividade interna e 
externa, gerou milhares de empregos qualificados e 
acelerou o progresso tecnológico. 

(C) atualmente, o setor de Comércio e Serviços responde 
por mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil, aproximadamente 55%. Por essa razão, é ainda 
o setor que mais gera postos de trabalho, com quase 
75% dos empregos do país. 

(D) a região Norte concentra a maioria das empresas e dos 
trabalhadores da área de comércio e serviços no Brasil, 
e por isso lá está a maior parcela dos salários e 
remunerações do setor. 

(E) para o investidor estrangeiro são várias as opções de 
negócio no país, como o comércio de veículos, objetos 
pessoais e domésticos, combustíveis, alimentos, além 
das atividades imobiliárias, aluguéis e serviços 
prestados às empresas. 

  

QUESTÃO 29  

 Sobre a história do município de Pinhais é 
INCORRETO afirmar que  

(A) além da estação ferroviária, outro fator para a formação 
do povoado foi a inauguração de uma metalúrgica, em 
meados do ano 1885, logo após a construção da 
ferrovia e da estação. 

(B) a região circunvizinha de Curitiba foi lugar de ocupação 
de dois grandes grupos indígenas, pertencentes aos 
troncos linguísticos Jê e Tupi. 

(C) a construção da Ferrovia Curitiba-Paraná em 1885 
influenciou na formação de um pequeno povoado nas 
redondezas da estação de trem na região atualmente 
conhecida como Pinhais. 

(D) no início da década de 1930, um grupo de 
empreendedores, que investia na exploração de 
recursos minerais na região de Campo Largo, decidiu 
construir uma grande indústria de cimento na região de 
Pinhais. Grandes investimentos foram feitos com vistas 
à instalação da Indústria de cimento Portland Paraná, 
entretanto, essa indústria não chegou a iniciar suas 
atividades. 

(E) a história da cerâmica integra-se significativamente na 
história de Pinhais e seus moradores. Vários dos 
antigos habitantes trabalharam na indústria ou tiveram 
algum tipo de relação com ela. 

 

QUESTÃO 30  

 A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 
autorizou no dia 30 de março de 2012 o início da 
operação comercial de duas turbinas da Usina 
Hidrelétrica Santo Antônio. Instalada na Casa de 
Força 1, cada turbina tem capacidade para gerar até 
71,6 Megawatts, energia suficiente para atender 
cerca de 350 mil residências. Em nota, a Santo 
Antônio Energia, concessionária responsável pela 
usina, destacou que o início da operação comercial 
da usina acontece nove meses antes do 
cronograma previsto no edital. Em que Estado 

brasileiro está localizada a Usina Hidroelétrica 
Santo Antônio? 

(A) Tocantins. 

(B) Amazonas. 

(C) Rondônia. 

(D) Mato Grosso do Sul. 

(E) Pará. 

 

CC OO NN HH EE CC II MM EE NN TT OO SS   EE SS PP EE CC ÍÍ FF II CC OO SS   

 

QUESTÃO 31 

 Sobre a Atenção Primária em Saúde (APS) e 
Estratégia Saúde da Família (ESF) é correto afirmar 
que 

(A) todos os municípios do Brasil devem implantar a 
Estratégia Saúde da Família que é responsável pelo 
atendimento individual de média e alta complexidade. 

(B) o Agente comunitário de saúde não tem papel 
importante no acolhimento, pois este processo compete 
à equipe de Enfermagem das Unidades Básicas de 
Saúde para direcionamento do fluxo de atendimento. 

(C) a equipe de saúde não trabalha em um território 
definido pois o conhecimento da população não é uma 
ferramenta importante para a equipe. 

(D) as ações e serviços de saúde devem ser pautados pelo 
princípio da humanização, e o acolhimento é uma das 
formas de concretizar esse princípio. 

(E) o principal foco da Atenção Primária são as doenças 
infectocontagiosas, por isso o atendimento da ESF 
engloba somente os casos deste tipo de doença. 

 

QUESTÃO 32 

 Cada Equipe de Saúde da Família (ESF) é 
composta, minimamente, por um médico, um 
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou técnico 
de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde, 
cujo total não deve ultrapassar a 

(A) quatro profissionais. 

(B) seis profissionais. 

(C) oito profissionais. 

(D) dez profissionais. 

(E) doze profissionais. 

 

QUESTÃO 33 

 Além dos princípios e diretrizes do SUS, a 
Estratégia Saúde da Família e a Atenção Primária 
em Saúde orientam-se também pelos princípios 
citados abaixo, EXCETO 

(A) Centralização. 

(B) Vínculo. 

(C) Longitudinalidade. 

(D) Responsabilização. 

(E) Humanização. 
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QUESTÃO 34 

 No trabalho do Agente Comunitário de Saúde todas 
as famílias e pessoas do seu território de atuação 
devem ser acompanhadas por meio de 

(A) fichas Epidemiológicas. 

(B) visita domiciliar. 

(C) acompanhamento ambulatorial. 

(D) encaminhamento para especialidades. 

(E) informações dos conselhos comunitários. 

 

QUESTÃO 35 

 O Agente Comunitário de Saúde deve 

(A) agendar consulta para todas as pessoas de seu 
território de atuação uma vez a cada três meses e para 
os hipertensos uma vez ao mês. 

(B) orientar a população a procurar os serviços de 
Urgência/Emergência sempre que precisarem de 
consulta médica. 

(C) identificar áreas e situações de risco individual e 
coletivo e acompanhar a situação de saúde das 
pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados. 

(D) realizar consulta domiciliar orientando o uso dos 
medicamentos naturais (fitoterápicos) mais utilizados 
naquele território. 

(E) procurar saber de tudo que acontece em sua área de 
atuação, investigando com vizinhos e comentando com 
eles os problemas específicos de cada família para 
tentar uma solução conjunta. 

 

QUESTÃO 36 

 Desde os primeiros dias de vida, a adoção de 
cuidados com a saúde bucal deve ser estimulada e 
motivada pelos profissionais da equipe de saúde. A 
criança que já iniciou a dentição, mas ainda não 
sabe cuspir não deve usar pasta de dente com flúor 
pois 

(A) a pasta de dentes faz mal para o estômago da criança. 

(B) a pasta de dentes causa reabsorção dos dentes 
permanentes. 

(C) as crianças não precisam usar escova e nem pasta de 
dentes. 

(D) a criança pode engolir essa pasta e vir a ter um 
problema conhecido como fluorose. 

(E) a criança pode engasgar e desenvolver uma doença 
que é o refluxo gastroesofágico. 

 

QUESTÃO 37 

 Sobre o Aleitamento Materno, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e 
assinale a alternativa que tem a sequência correta. 

 

(   ) O Aleitamento Materno não deve ser 
recomendado para mães portadoras do vírus 
HIV. 

(   ) Na mãe portadora de Tuberculose 
recomenda-se que as mães não tratadas ou 
ainda bacilíferas (duas primeiras semanas 
após início do tratamento) amamentem com 
o uso de máscaras e restrinjam o contato 
próximo com a criança por causa da 
transmissão potencial por meio das 
gotículas do trato respiratório. 

(   ) As mães tabagistas não devem amamentar 
seus filhos, pois o risco relacionado ao uso 

do cigarro pela mãe é maior do que os 
benefícios do aleitamento materno. 

(   ) As mães com Dengue devem suspender o 
aleitamento materno, pois o vírus da dengue 
pode passar do leite materno para a criança. 

 

(A) V – V – F – F. 

(B) F – V – F – V. 

(C) V – F – F – V. 

(D) F – F – V – V. 

(E) V – V – V – F. 

 

QUESTÃO 38 

 O Leite Materno secretado nos primeiros dias após 
o parto que contém mais proteínas e menos 
gorduras é chamado de 

(A) colostro. 

(B) leite fortificado. 

(C) leite maduro. 

(D) leite encorpado. 

(E) leite pasteurizado. 

 

QUESTÃO 39 

 O Leite Materno (sem pasteurização) ordenhado 
pode ser mantido congelado no freezer por 

(A) 15 dias. 

(B) 05 dias. 

(C) 10 dias. 

(D) 02 dias. 

(E) 07 dias. 

 

QUESTÃO 40 

 Durante a amamentação pode ocorrer o 
Ingurgitamento Mamário que, se não puder ser 
evitado, recomendam-se as seguintes medidas: 

(A) aplicação de compressas quentes por 30 minutos sobre 
a mama ingurgitada. 

(B) aplicação de pomadas ou casca de banana no local do 
ferimento. 

(C) mamadas frequentes, sem horários preestabelecidos 
(livre demanda). 

(D) suspensão do aleitamento materno até que o problema 
seja resolvido. 

(E) realizar banho de sol três vezes ao dia. 

 

QUESTÃO 41 

 Nem sempre o método anticoncepcional escolhido 
pela mulher será o mais adequado para ela, por 
colocar em risco sua saúde. Por exemplo, de um 
modo geral para uma mulher que tem pressão alta e 
é fumante é contraindicado  

(A) o uso do preservativo. 

(B) o método da tabelinha. 

(C) o uso do diafragma. 

(D) tomar anticoncepcional oral. 

(E) o método do coito interrompido. 
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QUESTÃO 42 

 A atuação precoce dos profissionais de saúde na 
Doença Diarreica Aguda nas crianças é importante 
principalmente para 

(A) diminuir a quantidade de evacuações. 

(B) aumentar a consistência das fezes. 

(C) evitar a anemia. 

(D) evitar a desidratação. 

(E) aumentar o apetite da criança. 

 

QUESTÃO 43 

 Sobre a Doença Diarreica Aguda (DDA), informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo 
e assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

(   ) A DDA está diretamente relacionada às 
precárias condições de vida e saúde dos 
indivíduos, em consequência da falta de 
saneamento básico, desnutrição crônica, 
entre outros fatores. 

(   ) O tratamento da DDA em todos os casos 
deve ser realizado em ambiente hospitalar 
com soro fisiológico pela veia, para 
aumentar a resistência da pessoa acometida. 

(   ) Em menores de dois anos de idade deve ser 
interrompido o Aleitamento Materno, pois ele 
agrava o quadro de diarreia na criança 

(   ) É necessário identificar sinais e/ou situações 
de risco em casos de diarreias e orientar 
sobre o tratamento da água para consumo 
humano, o destino dos dejetos e o lixo 
residencial faz parte da atuação do ACS 
(Agente Comunitário de Saúde) no controle 
da DDA. 

 

(A) F – F – V – V.  

(B) V – F – F – V. 

(C) F – V – V – F. 

(D) V – V – F – F. 

(E) F – V – F – V. 

 

QUESTÃO 44 

 A transmissão da Ascaridíase ocorre por 

(A) contato de pessoa a pessoa por meio de objetos 
contaminados com os ovos do parasita e penetração 
na pele. 

(B) picada do mosquito Culex que insere as larvas na 
corrente sanguínea do indivíduo, sendo o homem 
considerado reservatório da doença. 

(C) ingestão dos ovos infectantes do parasita, procedentes 
do solo, água ou alimentos contaminados com fezes 
humanas. 

(D) inspiração de aerossóis contendo a Bactéria causadora 
da ascaridíase, expelidos por meio de tosse ou espirro 
do indivíduo contaminado. 

(E) contato com moscas e baratas que depositam os ovos 
dos vermes em superfícies do ambiente doméstico. 

 

QUESTÃO 45 

 A infecção intestinal causada por nematódeos, 
também conhecida como Amarelão é a 

(A) Elefantíase. 

(B) Amebíase. 

(C) Ascaridíase. 

(D) Miíase. 

(E) Ancilostomíase. 

 

QUESTÃO 46 

 Os fatores de risco para Asma podem ser divididos 
em ambientais e próprios do paciente. Sobre tais 
fatores, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

1. Fatores ambientais. 

2. Fatores do próprio paciente. 

 

(   ) Exposição à poeira domiciliar. 

(   ) Obesidade. 

(   ) Infecções virais. 

(   ) Sexo masculino (na infância). 

 

(A) 1 – 1 – 2 – 2. 

(B) 2 – 1 – 2 – 1. 

(C) 2 – 2 – 1 – 1. 

(D) 1 – 1 – 1 – 2. 

(E) 1 – 2 – 1 – 2. 

 

QUESTÃO 47 

 Está bem demonstrado hoje que indivíduos em alto 
risco (com tolerância à glicose diminuída), podem 
prevenir, ou ao menos retardar o aparecimento do 
diabetes tipo 2. São fatores de prevenção do 
diabetes tipo 2 os citados abaixo, EXCETO 

(A) redução do peso corporal. 

(B) aumento da ingestão de gorduras saturadas. 

(C) aumento da ingestão de fibras. 

(D) atividade física regular. 

(E) alimentação saudável. 

 

QUESTÃO 48 

 O principal fator de risco para as complicações 
como acidente vascular cerebral (derrame) e infarto 
agudo do miocárdio é a 

(A) insuficiência renal. 

(B) hipertensão arterial. 

(C) arritmia cardíaca. 

(D) anemia. 

(E) hiper-reflexia coronária. 
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QUESTÃO 49 

 Para um bom resultado durante e após o 
tratamento, é necessário que algumas orientações 
sejam seguidas pelos portadores de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST) como as abaixo 
citadas: 

(A) seguir o tratamento até que não existam mais os sinais 
e sintomas da doença. Esse é o momento ideal para 
interrupção do tratamento. 

(B) orientar a tomar os medicamentos prescritos somente 
se tiverem sinais e sintomas visíveis da DST, como 
feridas e corrimento. 

(C) durante o tratamento, as relações sexuais devem ser 
evitadas e, quando ocorrerem, devem ser sempre com 
preservativo. 

(D) por ser uma situação de preconceito o portador de DST 
deve tomar a medicação por conta própria, procurando 
uma farmácia para a orientação do tratamento. 

(E) orientar que a DST só é transmitida no caso do 
parceiro já ter uma doença crônica que enfraqueça o 
sistema de defesa do organismo. 

 

QUESTÃO 50 

 Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST), é correto afirmar que 

(A) as chances de se contrair uma DST através do sexo 
oral é inexistente, por isso sexo oral pode ser realizado 
sem proteção. 

(B) a sífilis é uma DST que se manifesta pelo corrimento 
vaginal e uretral e apesar de existir tratamento não tem 
cura. 

(C) o condiloma acuminado não é considerado uma DST, 
pois a principal via de transmissão é o contato com 
roupas contaminadas. 

(D) o preservativo não é totalmente impermeável ao vírus 
do HIV por isso é mais seguro durante a relação sexual 
utilizar dois preservativos para aumentar a sua eficácia. 

(E) a ruptura da camisinha implica risco de infecção pelo 
HIV. O certo é interromper a relação, realizar higiene 
íntima e iniciar o ato sexual com um novo preservativo. 
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