AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE – PSF
1.

2.

3.

4.

5.

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa 6. Nos termos da Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa
incorreta:
correta:
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
I.
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
II.
É vedada, em qualquer hipótese, a participação direta ou
exercício.
indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na
b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
assistência à saúde.
reformulação e execução de políticas econômicas e sociais
III.
Na prestação de serviços privados de assistência à saúde,
que visem à redução de riscos de doenças e de outros
serão observados os princípios éticos e as normas expedidas
agravos no estabelecimento de condições que assegurem
pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua
funcionamento.
promoção, proteção e recuperação.
a) Apenas I está correta.
c) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das
b) Apenas I e III estão corretas
empresas e da sociedade.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes,
d) I, II e III estão corretas.
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 7. Sobre o direito à vida e à saúde da criança e do adolescente, de
transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais.
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale
a alternativa incorreta:
Sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a
a) É assegurado à gestante, através do SUS, o atendimento pré
alternativa correta:
e perinatal.
a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
b) A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
médico que a acompanhou na fase pré-natal.
municipais, da administração direta e indireta e das
c) Incumbe exclusivamente à família proporcionar apoio
fundações mantidas pelo Poder Público constitui o SUS.
alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem.
b) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
d) A assistência psicologia à gestante e à mãe, no período pré e
órgãos e, exclusivamente, instituições públicas federais da
pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as
administração direta e indireta e das fundações mantidas
consequências do estado puerperal é incumbência do poder
pelo Poder Público constitui o SUS.
público.
c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 8. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os
municipais, exclusivamente da administração direta constitui
hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de
o SUS.
gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, exceto:
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
a) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de
prontuários individuais, pelo prazo de vinte e cinco anos.
b) Identificar o recém-nascido mediante registro de SUS
Não se trata de um princípio do SUS:
a) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua
impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe,
integridade física e moral.
sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade
b) Igualdade de assistência à saúde, sem preconceito ou
administrativa competente.
privilégios de qualquer espécie.
c) Fornecer declaração de nascimento onde constem
c) Direito à informação, aos familiares das pessoas assistidas,
necessariamente as intercorrências do parto e do
sobre sua saúde.
desenvolvimento do neonato.
d) Utilização da epidemiologia para estabelecimento de
d) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
permanência junto à mãe.
programática.
9. Nos termos do ECA, analise as afirmações abaixo:
De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, estão incluídas no campo
I.
A criança e o adolescente portadores de deficiência
de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações:
receberão atendimento especializado.
II.
Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles
a) De vigilância sanitária.
que necessitarem os medicamentos, prótese e outros
b) De vigilância epidemiológica.
recursos relativos ao tratamento, habilitação ou
c) De saúde do trabalhador.
d) De assistência terapêutica integral, exceto farmacêutica.
reabilitação.
III.
Nos casos de internação de criança ou adolescente, os
estabelecimentos de atendimento à saúde não precisam
Em relação à organização do SUS, analise as afirmações abaixo:
proporcionar condições para a permanência em tempo
I.
Em nenhuma hipótese os Municípios poderão constituir
integral dos pais ou responsável.
consórcios para desenvolver em conjunto as ações e serviços
a)
I, II e III estão corretas.
de saúde que lhe correspondam.
b) Apenas I e II estão corretas.
II.
Comissões Permanentes de integração entre os serviços de
c) Apenas II e III estão corretas.
saúde e as instituições de ensino profissional e superior
d) Apenas I está correta.
deverão ser criadas.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) I e II estão incorretas.
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10. De acordo com o ECA, a vacinação das crianças nos casos 16. São formas de efetivação da prevenção e manutenção da saúde
recomendados pelas autoridades sanitárias:
do Idoso, nos termos do Estatuto:
a) Não é obrigatória.
I.
Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios.
b) É obrigatória.
II.
Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a
c) Não é obrigatória, por isso deve ter a anuência dos pais.
população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por
instituições públicas, filantrópicas ou sem fim lucrativos e
eventualmente conveniadas com o Poder Público, no meio
11. Sobre as medidas de promoção da saúde, analise as afirmações
urbano e rural.
abaixo:
a) Apenas I.
I.
Uma alimentação com frutas, legumes, verduras e cereais
b) Apenas II.
integrais é indispensável.
c) I e II.
II.
Ao comprar alimentos é importante a análise nos níveis de
d) Nem I, nem II.
sódio.
III.
A adoção de uma alimentação saudável contribui não só
para a prevenção da obesidade como para o câncer, 17. Acerca da saúde do Idoso, analise as assertivas abaixo e indique a
doenças cardíacas, diabetes, entre outras.
alternativa correta:
a) Apenas I está correta.
I.
Mesmo que o idoso esteja no domínio de suas faculdades
b) Apenas I e III estão corretas.
mentais, não lhe é assegurado à opção pelo tratamento de
c) Apenas II está correta.
saúde que lhe for reputado mais favorável.
d) I, II e III estão corretas.
II.
Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito
a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar
as condições adequadas para a sua permanência em tempo
12. Ainda sobre a promoção da saúde, assinale a alternativa incorreta:
integral, segundo o critério médico.
a) O tabagismo está relacionado com diversos tipos de doenças,
a) Apenas I está correta.
tais como câncer de pulmão, de boca, de faringe, entre
b) Apenas II está correta.
outros.
c) I e II estão corretas.
b) Praticar exercícios físicos regularmente é essencial para a
d) I e II estão incorretas.
qualidade de vida.
c) Como a dengue é um dos principais problemas de saúde
pública no mundo, cabe à população junto ao poder público 18. No caso de suspeita ou confirmação de violência praticada contra
idoso serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de
realizar as práticas de prevenção da doença.
saúde público e privados à autoridade sanitária, bem como serão
d) Durante a gravidez, não há hipótese da mãe portadora do HIV
obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes
transmiti-lo para o feto.
órgãos, exceto:
a) Autoridade policial.
13. De acordo com o Estatuto do Idoso, pessoa idosa é considera
b) Juiz de Direito.
aquela com:
c) Ministério Público.
a) Idade igual ou superior a sessenta anos.
d) Conselho Municipal do Idoso.
b) Idade igual ou superior a cinquenta anos.
c) Idade igual ou superior a cinquenta e cinco anos.
19. Sobre a promoção da saúde, analise as afirmativas abaixo e
d) Idade igual ou superior a sessenta e cinco anos.
aponte a alternativa correta:
I.
A tuberculose, apesar da diminuição da taxa de incidência, é
14. Acerca do Estatuto do Idoso, analise as afirmações abaixo:
mais encontrada entre pessoas com sistema imune
I.
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por
deficiente.
intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e
II.
O aleitamento materno é uma prática essencial para a vida
igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e
da criança, pois além de estreitar os vínculos com a mãe,
serviços, para a prevenção, promoção, proteção e
previne a aparição de diversas doenças.
recuperação da saúde, incluindo atenção especial às
a) Apenas I está correta.
doenças que afetam preferencialmente os idosos.
b) Apenas II está correta.
II.
É permitida a cobrança de valores diferenciados em razão
c) I e II estão corretas.
da idade nos planos de saúde.
d) I e II estão incorretas.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) I e II estão corretas.
20. Sobre a utilização de drogas, pratica mais comum na adolescência,
d) I e II estão incorretas.
analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
I.
O ecstasy é uma droga sintética que provoca a modificação
na percepção dos sons e imagens, podendo causar aumento
15. Em relação à saúde do adolescente, analise as afirmativas abaixo:
da temperatura corporal e desidratação, esgotamento físico
I.
Muito discutido pelas autoridades é a gravidez na
e morte súbita.
adolescência, que tem crescido vertiginosamente nas
II.
Droga proveniente das sobras do refino da cocaína, o crack
últimas décadas.
prejudica a memória, aumenta o apetite, diminui os reflexos
II.
Dentre as vacinas importantes para a manutenção da saúde
e pode causar problemas no aparelho respiratório.
do adolescente, tem-se a da hepatite B.
a) Apenas I está correta.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
b) Apenas II está correta.
c) I e II estão corretas.
c) I e II estão corretas.
d) I e II estão incorretas.
d) I e II estão incorretas.
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21. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 29. Acerca da concordância dos nomes, analise as assertivas abaixo:
acordo com a norma culta:
I.
Remeto-lhes, anexos, duas cópias da procuração.
a) Inexcedível – xaxim – charope.
II.
As duas garçonetes ficaram meia nervosas com a
b) Recauchutagem – estupidez – vazelina.
reclamação daquele homem.
c) Mexerico – engessar – ojeriza.
a) Apenas I está correta.
d) Vulgarizar – enchurrada – léxico.
b) Apenas II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) I e II estão incorretas.
22. A babá agiu com tamanho zelo, que ficamos mais tranquilos.
Na frase acima, o termo em destaque, se substituídos por qual,
dentre os abaixo, muda de sentido?
30. Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta:
a) Desvelo.
a) E-clip-se.
b) Atenção.
b) Felds-pa-to.
c) Carinho.
c) Ex-cur-são.
d) Austeridade.
d) Subma-ri-no.
23. Indique a alternativa incorreta sobre o gênero dos substantivos 31. Assinale a alternativa em que há palavra escrita em desacordo
abaixo:
com a norma culta:
a) Coloque a gengibre no chá de limão.
a) Aquele armário se tornou um impecilho na minha casa.
b) O médico constatou uma ruptura na faringe.
b) Restaram do Carnaval quatro sacos de confetes.
c) Aquela dinamite será utilizada na implosão do prédio.
c) O filho da minha vizinha é um crânio!
d) Comprei um novo suéter azul-marinho.
d) Fizemos um suco de tangerina delicioso.
24. Analise as assertivas abaixo:
32. A oração subordinada adverbial abaixo se classifica como:
I.
Só há ingresso para a cessão das nove da noite.
Como ele estava cansado, não participou da reunião.
II.
O concerto com o maestro francês será no Teatro Municipal
a) Concessiva.
de São Paulo.
b) Final.
a) Apenas em I há termo empregado indevidamente.
c) Proporcional.
b) Apenas em II há termo empregado indevidamente.
d) Causal.
c) Em I e em II há termos empregados incorretamente.
d) Em I e em II todos os termos foram empregados 33. Analise a notícia abaixo:
corretamente.
“(...) O senador Demóstenes Torres (GO) pediu desfiliação do
_____ nesta terça-feira (3) em carta enviada à direção do
25. Analise as assertivas abaixo em relação ao grau dos substantivos:
partido. A decisão foi tomada após a legenda anunciar a
I.
Para arrumar minha saia, preciso de dois botãozinhos
abertura de um processo disciplinar para apurar se o senador
brancos.
usou seu mandato para favorecer o contraventor Carlos Augusto
II.
Com esse novo visual você ficou chiquíssima!
Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, preso pela PF em
a) Apenas I está correta.
fevereiro sob a acusação de comandar um esquema de jogo
b) Apenas II está correta.
ilegal em Goiás. O processo disciplinar poderia levar à expulsão
c) I e II estão corretas.
de Demóstenes do partido. (...)”.
d) I e II estão incorretas.
Fonte: http://g1.globo.com/politica, 03/04/2012, adaptado.
O partido a que a notícia se refere é:
26. Indique a alternativa em que o termo em destaque se classifica
a) PSDB.
como complemento nominal:
b) PMDB.
a) Aquelas tortas foram feitas por mim.
c) DEM.
b) Escolheram-me pra contar a verdade.
d) PV.
c) Eu tenho medo da morte.
d) Senhores, preciso de silêncio.
34. O dono de uma empresa que repartir um bônus de R$ 54.000,00
entre seus 3 melhores funcionários de forma inversamente
27. Aponte a alternativa em que o superlativo absoluto sintético está
proporcionais as suas faltas durante o ano. Sabendo que Lucas
grafado em desacordo com a norma culta:
teve 12 faltas, Jonas 8 e Rubens 6, quanto foi a maior quantia
a) Ele está rico porque sempre foi misérrimo.
recebida e por qual deles?
b) Eu e o filho do Prefeito somos amicíssimos.
a) R$ 22.000,00 – Rubens.
c) Apesar de estar usando uma roupa comuníssima, foi
b) R$ 20.000,00 – Lucas.
fotografada pela imprensa à noite toda.
c) R$ 18.000,00 – Lucas
d) É provavelcíssimo que minha filha viaje no final de semana.
d) R$ 24.000,00 – Rubens.
28. Indique a alternativa em que o sinal indicar de crase deveria ter 35. Os lados de um triângulo medem 20 cm, 15 cm e 10 cm. Qual é o
sido empregado:
perímetro de outro triangulo semelhante a este cujo lado maior é
a) O seu paletó está cheirando a vinho.
48 cm?
b) Fomos de cidade a cidade procurando pelo meu sobrinho.
a) 112 cm.
c) Estou disposto a concertar todo o estrago que causei.
b) 76 cm.
d) Estou seguindo a dieta a risca.
c) 94 cm.
d) 108 cm.
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36. Qual

o

valor

para baixo?
a)
b)

de

pra

que a função quadrática 44. É um dispositivo de armazenamento:
a) Monitor.
tenha a concavidade voltada
b) Teclado.
c) Discos ópticos.
d) Mouse.

c)

45. No Microsoft Excel 2003 “ORGANIZAR ESTRUTURA DE TÓPICOS” é
uma opção do menu de ferramentas:
a) Revisão.
b) Formatar.
37. Se 30 operários trabalhando 10 horas por dia, durante 24 dias,
c) Dados.
fizeram 180 metros de fazenda, quantos metros faziam 40
d) Exibição.
operários, trabalhando 9 horas por dias, durante 18 dias?
d)

a)
b)
c)
d)

200 m.
198 m.
162 m.
128 m.

46. No Sistema Operacional Windows Vista, para selecionarmos um
conjunto de arquivos intercalados devemos:
a) Manter a tecla TAB pressionada.
b) Manter a tecla CTRL pressionada.
c) Manter a tecla ALT pressionada.
38. O café em grão, depois de torrado, perde 21% de seu peso. A
d) Manter a tecla SHIF+ALT pressionadas.
quanto se reduzem 500 kg de café em grão, depois de torrado?
a) 105 kg.
47. Os arquivos no Sistema Operacional Windows possuem um
b) 395 kg.
formato padrão e recebem uma identificação. Esta identificação é
c) 415 kg.
colocada na sua extensão. Escolha a alternativa correta:
d) 285 kg.
a) “.xls” refere-se a um arquivo do Microsoft Image.
b) “.doc” refere-se a um arquivo do Microsoft Excel.
39. Somando 8 ao numerador de uma fração, ela se torna igual a 2,
c) “.ppt” refere-se a um arquivo do Microsoft Power Point.
subtraindo 2 do denominador, ela se torna igual a 1. Qual é essa
d) “.exe” refere-se a um arquivo do Microsoft Word.
fração?
a)
48. É um unidade para leitura e gravação de DVD em um computador:
b)
a) Drive CD-R/RW.
c)
b) Drive DVD-R/RW.
c) Drive Hard Disk RW.
d)
d) Drive DVD-ROM.
40. Quantas ampolas de 5 mℓ cada serão necessárias para
49. É uma ferramenta de Sistema que permite a visualização da árvore
acondicionar 4,2 m³ de uma vacina?
de diretórios (pastas) e respectivos arquivos existentes no
a) 8.400.000.
ambiente operacional do Windows.
b) 840.000.
a) Painel de Controle.
c) 84.000.
b) Ajuda e Suporte.
d) 8.400.
c) Windows Explorer.
d) Gerenciador de Dispositivos.
41. No Mozilla Firefox qual tecla de atalho volta na página anterior
visitada?
50. No Microsoft Office Word 2003, quais as teclas de atalho são
a) ALT+seta da esquerda.
usadas para CENTRALIZARMOS o texto selecionador a janela
b) ALT+Backspace.
“Abrir”, para abrirmos um novo documento?
c) CTRL+seta da esquerda.
a) Ctrl+E.
d) CTRL+Backspace.
b) Alt+E.
c) Alt+B.
42. Software é a parte ________ do computador.
d) Ctrl+C.
a) Lógica.
b) Externa.
c) Física
d) Interna.
43. Cliente de e-mail é:
a) É um programa que transmitem dados através de um
protocolo de internet para usuários cadastrados.
b) É um programa de computador que permite enviar, receber e
personalizar mensagens de e-mail.
c) É o método que permite compor e enviar mensagens
eletrônicas.
d) É o usuário logado em um site na internet que permite trocar
mensagens.
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