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PORTUGUÊS 

 
Leia a música a seguir para responder às questões 01, 02, 03 e 
04: 
 

Aquarela 
 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva 

E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva 
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu 
Vai voando, contornando 
A imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando 
Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela branco navegando 
É tanto céu e mar num beijo azul 

Entre as nuvens vem surgindo 
Um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo 
Com suas luzes a piscar 

Basta imaginar e ele está partindo 
Sereno indo 

E se a gente quiser 
Ele vai pousar (...) 

Vinícius de Morais 

 

QUESTÃO 01 

São todos substantivos próprios: 
 
A) Basta, Havaí, Sereno; 
B) Ele, Tudo, Istambul; 
C) Havaí, Pequim, Istambul; 
D) Gaivota, Avião, Vinícius; 
E) Vou, Basta, Pequim. 
 

QUESTÃO 02 

O plural do substantivo composto guarda-chuva é: 
 
A) Guardas-chuvas; 
B) Guardas-chuva; 
C) Guarda-chuvas; 
D) Guardachuvas; 
E) Guardaschuvas. 
 

QUESTÃO 03 

Os parênteses com o sinal de reticências no final do texto indicam 
que: 
 
A) Há uma pausa na fala do narrador; 
B) O texto chegou ao final; 
C) O texto foi escrito por outro autor; 
D) Há uma parte que foi ocultada; 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 

As palavras que tem, respectivamente, quatro, uma e três sílabas 
estão em qual item? 
 
A) Contornando, cai, Havaí; 
B) Amarelo, ela, avião; 
C) Norte, sol, gaivota; 
D) Colorindo, cai, lápis; 
E) Desenho, castelo, céu. 
 

QUESTÃO 05 

De acordo com as novas regras do acordo ortográfico da Língua 
Portuguesa, as novas letras que se incorporaram ao alfabeto 
foram: 
 
A) y, z, w; 
B) k, w, y; 
C) y, k, ü; 
D) w, x, y; 
E) k, ü, y. 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões 06, 07, e 08: 
 

QUE PAÍS... 
 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
economista descobriu barbaridades no Orçamento da União 
deste ano. Por exemplo: 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 3.700. Ou R$ 1,3 
milhão por ano. 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
custo individual diário pula para R$ 71.900. E o anual, acreditem, 
para R$ 26 milhões. 

Comparados a outras ''rubricas'', os números beiram o 
delírio. É o caso do que a mesma União despende com a saúde 
de cada brasileiro - apenas R$ 0,36 por dia. 

E, com a educação, humilhantes R$ 0,20. 
Ricardo Boechat, JB, 6/11/01 

 

QUESTÃO 06 

Após a leitura do texto, podemos afirmar que a palavra que pode 
substituir as reticências presentes no título é: 
 
A) Injusto; 
B) Incoerente; 
C) Desigual; 
D) Desconexo; 
E) Todas as palavras. 
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QUESTÃO 07 

Sobre o texto é correto afirmar: 
 
I. Os gastos feitos com políticos e com a população tem 

grandezas antônimas; 
II. O país gasta com a saúde  mais do que coma educação; 
III. As despesas com deputados são maiores do que com 

senadores. 
 
Estão corretos: 
 
A) I, II e III; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) Apenas II; 
E) I e II. 
 

QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa que traz uma palavra que está presente no 
texto e possui mais consoantes do que vogais: 
 
A) Humilhantes; 
B) Diário; 
C) União; 
D) Câmara; 
E) Mentiras. 
 
Observe a charge para responder às questões 09 e 10: 
 

 
 

QUESTÃO 09 

É correto afirmar sobre as falas dos personagens: 
 
A) As palavras em destaque tem significados iguais, por isso são 

sinônimas; 
B) As palavras em destaque tem significados opostos, por isso 

são sinônimas; 
C) As palavras em destaque tem significados opostos, por isso 

são antônimas; 
D) As palavras em destaque tem significados semelhantes, por 

isso são sinônimas; 
E) As palavras em destaque tem significados iguais, por isso são 

antônimas. 
 
 
 

QUESTÃO 10 

A fala presente no segundo balão mostra que: 
 
A) O personagem exclama com ironia; 
B) O personagem faz a pergunta porque não conhece o 

significado da palavra usada pelo primeiro personagem; 
C) O personagem faz uma pergunta com intenção de fazer uma 

crítica; 
D) O personagem faz uma afirmação com intenção de 

demonstrar espanto; 
E) Todas estão corretas. 
 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 11 

Observe o desenho abaixo e responda: 
 

 
 
Quantas figuras de três lados existem nela? 
 
A) 12 figuras; 
B) 4 figuras; 
C) 6 figuras; 
D) 16 figuras; 
E) 10 figuras. 
 

QUESTÃO 12 

Leia as informações sobre alguns peixes e responda a questão. 
 

 
Peixe-
palhaço 

Salmão 
vermelho 

Peixe 
voador 

Comprimento 6 a 8 cm Até 84 cm 
Em geral 
de 14 a 30 
cm 

Peso 
30 a 50 
gramas 

Até 7000 
gramas 

25 a 1000 
gramas 

Tempo de vida 3 a 5 anos Até 8 anos 1 a 2 anos 

Fonte: Coleção O fascinante mundo animal. 

 
A partir das informações da tabela, podemos dizer que: 
 
A) Um peixe-palhaço grande pode pesar mais do que um peixe 

voador pequeno; 
B) Dos três peixes, o menor é o peixe voador; 
C) Um salmão vermelho pode viver 10 anos a mais do que um 

peixe palhaço; 
D) O maior peixe da tabela é o que vive menos; 
E) O peixe-palhaço é o que vive mais. 
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QUESTÃO 13 

O logotipo do Google foi criado por uma brasileira que vive nos 
Estados Unidos desde 1985. Ela não revela quanto recebeu pela 
criação, mas estima-se o valor em 15.000 dólares, o que equivale 
a aproximadamente 36 mil reais.  
 
Uma casa em um condomínio horizontal em algumas cidades 
brasileiras custa 144 mil reais.  
 
Que fração do valor de uma destas casas daria para pagar com o 
valor recebido pela criação do logotipo do Google?  
 
A) 1/2; 
B) 1/4; 
C) 3/4; 
D) 1/3; 
E) 1;5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 14 

Leia alguns trechos de uma reportagem e responda a questão. 
 

MAXICRISE, MINICARROS 
 
Os carros ecologicamente corretos e pequenos (quando não são minúsculos) foram as estrelas do Salão do Automóvel de Paris. Dos 
noventa modelos apresentados neste ano, mais de um terço era elétrico.  
 
O Toyota iQ foi anunciado como o menor carro do mundo para três adultos e uma criança. Ele é apenas 29cm maior do que o Smart 
Fortwo, um modelo concorrente feito para acomodar dois passageiros. O iQ exibe a menor taxa de emissão de carbono entre os veículos 
movidos a gasolina: 99 gramas por quilômetro rodado. O carro começará a ser vendido no final de 2008 na Europa por 12.980 euros. Não 
há previsão de lançamento no Brasil. Já o Smart Fortwo, vendido por 8.735 euros na Europa, chegará ao Brasil em 2009. 
 

 
Fonte: Revista Veja – 15/10/2008 – edição 2082 – ano 41 – nº41 

 
Marque as alternativas verdadeiras, de acordo com as informações da reportagem: 
 
A) A diferença de altura entre o Toyota iQ e o Gol é de 5 metros; 
B) O gol é 1 metro maior que o Toyota iQ; 
C) Com um litro de gasolina, o Toyota iQ percorre 600 metros a mais que o Gol 1.0; 
D) O Toyota iQ é menor que o Gol considerando o comprimento, a largura e a altura; 
E) O gol é mais econômico do que o iQ. 
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QUESTÃO 15 

Marina quer comprar 1 lixeira inox, 1 porta-papel higiênico com 
limpador de vaso sanitário inox, 1 cantoneira dupla Arthi e 1 
balança para banheiro mecânica para cada um dos 3 banheiros 
de sua casa. Ela vai pagar a prazo, mas só pode pagar 
prestações de até R$70,00 por mês. Em quantas prestações ela 
deve dividir o pagamento? 
 

 
 
A) 4; 
B) 6; 
C) 7; 
D) 8; 
E) 9. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Sobre a ficha A de cadastramento das famílias, é correto afirmar 
que: 
 
A) Só é preenchida em casos confirmados de famílias com 

portadores do vírus da AIDS e hepatite B; 
B) É preenchida com periodicidade mensal; somente para 

famílias com membros portadores de hipertensão arterial, 
diabetes, tuberculose ou hanseníase; 

C) Seu preenchimento é semestral, por toda a equipe da unidade 
de saúde; 

D) Contém os seguintes dados: nome, idade, sexo, perfil de 
alfabetização, ocupação e doenças referidas; 

E) É uma ficha usada para acompanhamento de crianças 
menores de 1 ano. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

Sobre as visitas domiciliares, marque a opção correta: 
 
A) Antes de fazê-las, é importante definir o motivo, informando-o 

às pessoas, assim como sua utilidade e importância; 
B) Deve ser realizada criteriosamente e somente no 

acompanhamento de casos especiais; 
C) Tem a desvantagem de ser um procedimento caro, 

dificultando o acesso da população às unidades de saúde; 
D) Qualquer trabalhador do SUS (Sistema Único de Saúde) 

atualmente pode realizar visitas domiciliares; 
E) A visita domiciliar é uma atribuição restrita aos Agentes 

Comunitários de Saúde. 
 

QUESTÃO 18 

Sobre a participação da comunidade no SUS, marque a opção 
correta: 
 
A) As ações do conselho não precisam ser homologadas pelo 

chefe do Poder Executivo, como por exemplo, o secretário de 
saúde; 

B) A população pode participar dos conselhos de saúde, no 
entanto, seus representantes são minoria; 

C) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a participação da 
comunidade no SUS se dá através das ouvidorias; 

D) As conferências de saúde se reúnem anualmente e têm como 
objetivo fiscalizar a execução do orçamento da saúde; 

E) O conselho de saúde atua formulando propostas e controlando 
a execução das ações serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 19 

Com relação às atividades específicas do Agente Comunitário de 
Saúde, marque a alternativa correta: 
 
A) Acompanhar as famílias sob sua responsabilidade, por meio 

de atividades assistenciais desenvolvidas na unidade de 
saúde; 

B) Estar em contato permanente com as famílias de risco, 
diagnosticando doenças, recomendando ervas medicinais e 
indicando medidas de tratamento; 

C) Trabalhar com adscrição de famílias com base geográfica 
definida e micro área de risco; 

D) Desenvolver atividades de promoção de saúde, prevenção de 
doenças e agravos e de vigilância à saúde, principalmente 
através de visitas domiciliares e ações educativas individuais; 

E) As opções C e D estão corretas. 
 

QUESTÃO 20 

Marque a opção correta, de acordo com as responsabilidades de 
cada esfera de governo no cumprimento das diretrizes da 
Atenção Básica à Saúde: 
 
A) Controle, regulação e avaliação da Atenção Básica – 

municipal; 
B) Define e implanta o modelo de em seu território – estadual; 
C) Regula as relações intermunicipais – estadual; 
D) Regula as relações intermunicipais – federal; 
E) Contratualiza o trabalho – federal. 
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QUESTÃO 21 

Marque a opção correta: 
 
A) É de suma importância a consciência de que todos os 

profissionais de saúde, nos diversos níveis do sistema têm 
atribuições de vigilância epidemiológica; 

B) A notificação é usada somente em casos de doenças 
confirmadas; 

C) A notificação não é sigilosa, pois o sigilo pode fazer com que 
se perca a oportunidade de medidas de prevenção e controle; 

D) São consideradas medidas ineficazes na prevenção e controle 
de parasitoses: higiene pessoal, cocção adequada dos 
alimentos, uso de calçados e suprimento de água potável; 

E) A vigilância epidemiológica prioriza o controle de doenças 
transmissíveis, apenas. 

 

QUESTÃO 22 

Marque a opção correta, em relação ao território-processo: 
 
A) É uma subdivisão do território-área; 
B) É uma cidade ou um distrito de uma grande cidade; 
C) É o espaço de vida de uma família; 
D) É uma configuração gráfica interativa com os problemas que 

se distribuem, no território, através de mapas inteligentes; 
E) É a área de abrangência de uma unidade de saúde. 
 

QUESTÃO 23 

As medidas como tratamento da água, imunização e orientações 
de higiene são consideradas como: 
 
A) Reabilitação; 
B) Tratamento precoce; 
C) Prevenção; 
D) Atuação; 
E) Corretivas e secundárias. 
 

QUESTÃO 24 

Durante as visitas domiciliares, a postura mais correta do Agente 
Comunitário de Saúde é: 
 
A) Atender as necessidades somente do membro doente da 

família; 
B) Limitar-se ao atendimento para que foi solicitado; 
C) Usar de improviso; 
D) Seguir o planejamento e treinamento a que foi submetido; 
E) Conversar com o médico responsável. 
 

QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa que contém atitudes esperadas do Agente 
Comunitário de Saúde: 
 
A) Impor suas ideias de qualquer forma; 
B) Observar e respeitar os valores e a cultura das pessoas da 

comunidade; 
C) Respeitar as diretrizes da saúde, mesmo que force as 

pessoas; 
D) Não manter a equipe de saúde a par dos acompanhamentos, 

pois não é necessário; 
E) Evitar ajudar seu colega, por causa da concorrência e 

mercado de trabalho. 
 
 

QUESTÃO 26 

“É o mecanismo que permite a disposição ordenada dos esforços 
em múltiplas origens, dirigindo-os em um sentido comum”. 
A esse mecanismo damos o nome de: 
 
A) Delegação de competência; 
B) Coordenação; 
C) Simplificação; 
D) Hierarquização; 
E) Regionalização. 
 

QUESTÃO 27 

Dentre dos sistemas de educação, temos o sistema tradicional e 
o inovado. No que diz respeito à pesquisa, o sistema tradicional 
tem caráter predominante do tipo: 
 
A) Científico; 
B) Social; 
C) Comercial; 
D) Tecnológico; 
E) Biológico. 
 

QUESTÃO 28 

A Organização Pan-Americana de Saúde elaborou um 
documento chamado “O Marco Conceitual da Saúde Materno-
Infantil”. Segundo ele, o nível de prevenção primária é: 
 
A) Promover boa saúde; 
B) Prevenir mortes e sequelas graves; 
C) Diminuir o agravamento da doença; 
D) Evitar doenças, lesões ou problemas; 
E) Fazer o máximo de procedimentos corretivos e cirúrgicos. 
 

QUESTÃO 29 

Na organização e administração de serviços públicos, 
produtividade é a relação entre: 
 
A) Trabalho e tempo; 
B) Trabalho e custo; 
C) Rendimento e custo; 
D) Rendimento e tempo; 
E) Tempo e custo. 
 

QUESTÃO 30 

Durante o cadastramento/diagnóstico, a primeira etapa de 
trabalho junto à comunidade, o ACS deve registrar na ficha de 
cadastro do SIAB as informações de cada membro da família. O 
que significa a sigla SIAB? 
  
A) Sistema de Implementação da Atenção Básica; 
B) Sistema de Informação de Atenção Básica; 
C) Sistema de Informação dos Agentes de Saúde; 
D) Sistema de Informação de Aleitamento Básico; 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 
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QUESTÃO 31 

De acordo com o PACS, qual deve ser a periodicidade mínima de 
cada família da sua comunidade? 
 
A) 2 vezes/semana; 
B) 1 vez/semana; 
C) 1 vez/ 15 dias; 
D) 1 vez/mês; 
E) 1 vez/2 meses. 
 

QUESTÃO 32 

De acordo com o PACS, o Agente Comunitário de Saúde deve 
pesar e medir mensalmente as crianças e registrar a informação 
no Cartão da Criança. Qual a faixa etária dessas crianças? 
 
A) Menores de 2 anos; 
B) Entre 2 e 3 anos; 
C) Entre 3 e 4 anos; 
D) Entre 4 e 5 anos; 
E) Entre 5 e 6 anos. 
 

QUESTÃO 33 

É importante ressaltar que as atividades desenvolvidas pelos 
ACS são acompanhadas e orientadas por um profissional de 
enfermagem lotado em uma unidade de saúde, o qual atua como 
instrutor-supervisor. Qual a proporção máxima de ACS para cada 
enfermeiro (a)?  
 
A) 10 ACS/enfermeiro(a); 
B) 20 ACS/enfermeiro(a); 
C) 30 ACS/enfermeiro(a); 
D) 40 ACS/enfermeiro(a); 
E) 50 ACS/enfermeiro(a). 
 

QUESTÃO 34 

Analise o texto e a seguir marque a opção correta. 
“Este princípio do SUS que diz que todos devem ter igualdade de 
oportunidade em usar o sistema de saúde; como, no entanto, o 
Brasil contém disparidades sociais e regionais, as necessidades 
de saúde variam.” 
Este princípio é do (a): 
 
A) Equidade; 
B) Hierarquização; 
C) Participação social; 
D) Integralidade; 
E) Universalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

Sobre a Política Nacional da Atenção Básica, marque a opção 
INCORRETA: 
 
A) Há uma constante busca para desenvolver relações de vínculo 

e responsabilização entre as equipes e a população adstrita, 
para garantir a longitudinalidade do cuidado; 

B) A política busca valorizar os profissionais de saúde por meio 
do estímulo e do acompanhamento de sua formação e 
capacitação; 

C) Há uma preocupação em estimular a participação popular e o 
controle social; 

D) Não é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de 
saúde; 

E) Como parte do processo de planejamento e programação, há 
periodicamente avaliação e acompanhamento dos resultados 
alcançados. 

 

QUESTÃO 36 

Complete a frase corretamente. “__________ é o nome dado ao 
conjunto de processos interativos compreendendo as inter-
relações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afetam 
o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras 
forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente, ou em 
qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao 
estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, 
recuperação ou morte.” 
 
A) Doença infecciosa; 
B) Doença sexualmente transmissível; 
C) Saúde; 
D) Período patogênico; 
E) História natural das doenças. 
 

QUESTÃO 37 

Analise as proposições abaixo e marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) A Vigilância Epidemiológica é considerada como uma medida 

recomendada para a erradicação das doenças infecciosas; 
B) A Vigilância Epidemiológica é inseparável em conceito e em 

ação (ou seja, uma não existe sem a outra) da investigação de 
doenças infecciosas, sejam de casos isolados ou de surtos; 

C) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica é uma ferramenta 
metodológica pouco importante para a prevenção e controle 
de doenças em saúde pública. Até mesmo no discurso de 
todas as entidades de saúde pública mundo a fora afirmam 
que não existem ações de prevenção e controle de doenças 
com base científica que estejam estruturadas sobre sistemas 
de vigilância epidemiológica; 

D) A Vigilância Epidemiológica contém, sem dúvida, ações 
fundamentais e imprescindíveis de qualquer conjunto de 
medidas de controle de doenças infecciosas e adquirem hoje 
uma importância capital; 

E) A Vigilância Epidemiológica é fundamental não só na 
erradicação das doenças infecciosas, mas também no seu 
controle. 
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QUESTÃO 38 

Quando se trata de âmbito federal, a direção do SUS é exercida 
pelo (a): 
 
A) Congresso Nacional; 
B) Presidente da República; 
C) Secretaria de Saúde Federal; 
D) Ministério da Saúde; 
E) Secretaria de Saúde Municipal. 
 

QUESTÃO 39 

Sobre o Pacto em Defesa do SUS, marque a opção 
INCORRETA: 
 
A) Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e 

desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde 
como um dever; 

B) Aprovação de um orçamento geral do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão; 

C) Explicitar o compromisso de cada uma das esferas de gestão 
em ações e serviços de saúde, de acordo com a Constituição 
Federal; 

D) Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários 
da Saúde; 

E) Buscar estabelecer o diálogo com a sociedade além dos 
limites institucionais do SUS. 

 

QUESTÃO 40 

Com quanto tempo de vida de um indivíduo podemos classificar 
uma mortalidade neonatal tardia? 
 
A) 0-6 dias; 
B) 7-27 dias; 
C) 30 dias; 
D) 2 meses a 1 ano; 
E) A partir de 1 ano. 
 

QUESTÃO 41 

Segundo as orientações do Ministério da Saúde, a fase da 
adolescência situa-se entre que faixa etária? 
 
A) 7 a 10 anos; 
B) 10 a 19 anos; 
C) 12 a 18 anos; 
D) 12 a 19 anos; 
E) 13 a 20 anos. 
 

QUESTÃO 42 

Nesta profissão, é imprescindível que se tenha em mente a 
importância do trabalho em equipe. Para que este funcione, é 
essencial: 
 
A) Acertos de convivência; 
B) Organização interna de papéis; 
C) Boas relações com o líder; 
D) Dinâmica de funcionamento; 
E) Espírito de competição. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 

O Brasil é um país de grande diversidade e com muitas variáveis 
sociais. Podemos considerar como exemplos de variáveis sociais, 
EXCETO: 
 
A) Nível socioeconômico; 
B) Riscos ocupacionais; 
C) Temperatura; 
D) Condições de moradia; 
E) Escolaridade. 
 

QUESTÃO 44 

Durante uma visita domiciliar, você observou o seguinte quadro: 
paciente de pós-parto, 35 anos, teve 8 gestações, sendo 5 partos 
e 3 abortos. No seu registro, você deve classificá-la como: 
 
A) Nulípara jovem; 
B) Primípara precoce; 
C) Secundípara; 
D) Multípara; 
E) Primípara idosa. 
 

QUESTÃO 45 

Sobre o papel do ACS na prática da Educação em Saúde, 
marque a opção INCORRETA. 
 
A) Deve propor mudanças, considerando apenas os interesses 

da instituição de saúde; 
B) Sob a perspectiva social, deve compreender que as 

verdadeiras práticas educativas só têm lugar entre sujeitos 
sociais, que se movimentam em direção a um projeto de vida 
libertador; 

C) Deve detectar necessidades de saúde para sugerir programas 
de saúde; 

D) Deve proporcionar situações que levem a reflexão e 
reorganização de padrões de saúde; 

E) Deve mobilizar as pessoas a se organizarem para reivindicar 
melhorias às condições de saúde existentes. 

 

QUESTÃO 46 

São exemplos de ferramentas ou instrumentos para ajudar a 
conhecer melhor as necessidades das pessoas da comunidade, 
largamente utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde: 
 
A) Mapa da comunidade; 
B) Reuniões comunitárias; 
C) Cadastramento de famílias; 
D) Entrevista/visita domiciliar; 
E) Todas as opções estão corretas. 
 

QUESTÃO 47 

Dos programas relacionados abaixo, qual o que constitui exemplo 
de Atenção Primária à Saúde? 
 
A) Gestação de alto risco; 
B) Banco de preços em saúde; 
C) Transplante de órgãos; 
D) Cirurgias estéticas; 
E) Saúde da família. 
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QUESTÃO 48 

O NM (natimorto) é a criança que nasce morta com quanto tempo 
de gestação? 
 
A) Menos de 3 meses; 
B) Entre 3 e 4 meses; 
C) Entre 4 e 5 meses; 
D) 5 meses ou mais; 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

QUESTÃO 49 

Analise qual destas situações são consideradas de risco em uma 
comunidade: 
 
1. Criança desnutrida; 
2. Gestante com problema de saúde; 
3. Recém-nascido com menos de 2,5 kg. 
 
A) Somente 1 está correta; 
B) Somente 1e 2 estão corretas; 
C) 1, 2, e 3 estão corretas; 
D) Somente 2 e 3 estão corretas; 
E) Nenhuma está correta. 
 

QUESTÃO 50 

No cadastramento das famílias, deve-se levar em conta ao 
analisar as condições de moradia e saneamento: 
 
A) Tipo de casa; 
B) Abastecimento de água; 
C) Presença de estação de tratamento da água e esgoto; 
D) Destino do lixo; 
E) Todas as opções estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




