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LÍNGUA PORTUGUESA 

Audiência pública para debater fim dos cigarros 
aromatizados divide opiniões 

Entidades de saúde e da sociedade civil e fabricantes de 
fumo ocuparam lados opostos durante a audiência pública 
para debater o fim dos cigarros aromatizados. Proposta pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a ideia é 
proibir o uso de substâncias que dão sabor mentolado, doce e 
de especiarias aos cigarros e outros produtos derivados do 
tabaco, chamadas de aditivos, flavorizantes ou aromatizantes. 

Um dos principais argumentos é que os cigarros com 
sabor induzem jovens e adolescentes ao hábito de fumar. De 
2007 a 2010, subiu de 21 para 40 o número de marcas de 
cigarros com aroma cadastradas, segundo a Anvisa. 

 Para a diretora executiva da Aliança de Controle do 
Tabagismo, Paula Johns, a indústria do tabaco sabe como os 
cigarros com aroma atraem o público jovem e tem investido 
em embalagens criativas e novos sabores. “Fumante [adulto] é 
fiel a sua marca. Não vai mudar para um cigarro bonitinho e 
cheiroso”, disse. 

Adolescentes de 17 anos consomem duas vezes mais 
cigarros com sabor que os jovens na faixa etária de 26 anos, 
informou Cristina Cantarino, representante do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca). “A caixa colorida com aroma 
gostoso vendida ao lado do doce não é para conquistar meu 
avô. Estamos falando da saúde da população futura do país”, 
acrescentou. 

Os fabricantes alegam que não existe comprovação 
científica que os aditivos atraem jovens a consumir produtos 
do tabaco. Segundo o representante da Associação Brasileira 
da Indústria do Tabaco (Abifumo), Carlos Galante, pesquisas 
indicam que o número de usuários de cigarros comum e dos 
aromatizados é semelhante. “A Anvisa não apresentou 
nenhum estudo técnico que comprove esse entendimento”, 
disse. 

Os fabricantes dizem ainda que a proibição inviabiliza o 
uso do tabaco do tipo burley que necessita de adição de açúcar 
durante o processo de fabricação e que esse é o tipo de fumo 
mais produzido no país. 

Já os pequenos produtores de fumo, a maioria na Região 
Sul, e os trabalhadores da indústria, que somam mais de 30 
mil pessoas em 720 municípios, temem perda de renda e 
postos de trabalho com a proposta. Eles argumentam que a 
proibição do uso de aditivos e outros ingredientes nos cigarros 
facilitará a entrada e o comércio de produtos falsificados e 
contrabandeados. “A falta do tabaco para esses municípios é 
prejudicial à saúde de seus habitantes”, disse José Milton 
Kuhnen, da Federação Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria do Fumo. 

A proposta precisa ser aprovada pelo colegiado da 
Anvisa, antes de começar a vigorar. Não há data para a 
avaliação. (Agência Brasil) 

 
1. Considerando as informações presentes no texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A. Constitui um dos motivos contra o fim dos cigarros 
aromatizados o fato de esse tipo de cigarro atrair jovens e 
adolescentes. 

B. O representante da Associação Brasileira da Indústria do 
Tabaco (Abifumo) contesta o posicionamento da Anvisa, 
considerando que não são os jovens o maior número de 
pessoas que consomem cigarros e sim os adultos. 

C. O aumento de número de marcas de cigarro aromatizante 
cadastradas, no período de 2007 a 2010, é de quase 100%. 

D. A proposta da Anvisa afeta diretamente os produtores de 
fumo da Região Sul e os trabalhadores da indústria de 
tabaco, uma vez que a proibição de fabricar cigarros gerará 
o desemprego para essas pessoas e a impossibilidade de 
consumir esse produto. 

E. O público adolescente hoje consome mais cigarro do que a 
população com a idade de 26 anos. 

 
2. Com base nas ideias presentes no texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A. Caso não houvesse cigarros aromatizados, nenhum jovem 
aderiria ao consumo de cigarro. 

B. No período entre 2007 e 2010, o consumo de cigarros com 
aroma aumentou de 21% para 40%. 

C. O argumento utilizado pelo representante da Associação 
Brasileira da Indústria do Tabaco (Abifumo) de que o 
“número de usuários de cigarros comum e dos 
aromatizados é semelhante” é bastante coerente, pois 
demonstra que os jovens não se sentem atraídos pelo 
consumo destes cigarros. 

D. O argumento mais convincente para contestar a proposta 
da Anvisa é que esse órgão não se baseia em um estudo 
científico que comprova que os cigarros aromatizados 
estimulam os jovens a consumirem esse produto. 

E. A facilidade da entrada e do comércio de produtos 
falsificados e contrabandeados no Brasil hoje se deve à 
proibição do uso de aditivos e outros ingredientes nos 
cigarros. 

 

3. “A caixa colorida com aroma gostoso vendida ao lado do 
doce não é para conquistar meu avô. Estamos falando da 
saúde da população futura do país” (fala de Cristina 
Cantarino). 

 
Com base na afirmação acima, analise os itens seguintes, 
colocando (C) para certo ou (E) para errado. 

 
(     ) Pela afirmação de Cristina Cantarino pode-se deduzir 

que, com certeza, o seu avô não é fumante e, por isso, 
não se sentiria atraído pelo cigarro com aromatizante. 

(     ) A autora da frase se preocupa também que a venda de 
cigarros com aroma gostoso ao lado do doce possa afetar 
a saúde das pessoas idosas, por isso ela se refere ao seu 
avô. 

(     ) Cristina Cantarino chama a atenção para o perigo da 
venda de cigarros com aroma gostoso, pois isso atrai o 
consumidor jovem. 

(     ) A preocupação da autora da frase é com a saúde da 
população futura, que hoje constitui o universo juvenil e 
que poderá sofrer as consequências danosas do cigarro. 

A sequência CORRETA è: 
 
A. E, E, C, C. 
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B. E, C, E, C. 
C. C, E, C, E. 
D. C, E, E, C. 
E. C, C, C, C. 
 
4. Segundo o texto, são estratégias utilizadas pelos 

fabricantes de cigarro para conquistar a adesão do público 
consumidor jovem: 

 
A. Vender os cigarros aromatizados ao lado de doces e fazer 

propagandas chamativas. 
B. Persuadir os jovens de que os cigarros aromatizados não 

causam danos à saúde. 
C. Utilizar embalagens criativas e fabricar cigarros com 

novos sabores. 
D. Chamar a atenção para o fato de que a fabricação de 

cigarro aromatizante é responsável pela sobrevivência de 
muitas famílias que trabalham no setor. 

E. Fabricar cigarros adocicados e investir em propagandas 
persuasivas. 

 
5. “Proposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), a ideia é proibir o uso de substâncias que dão 
sabor mentolado, doce e de especiarias aos cigarros e 
outros produtos derivados do tabaco, chamadas de 
aditivos, flavorizantes ou aromatizantes.” (primeiro 
parágrafo) 

 
A respeito das palavras sublinhadas é CORRETO afirmar 
que: 

 
A. “aditivos, flavorizantes ou aromatizantes” são produtos 

derivados do tabaco. 
B.  “flavorizantes” se refere unicamente às substâncias doces 

que são acrescentadas no cigarro e outros produtos 
derivados do tabaco. 

C. “aromatizantes” é uma palavra que está relacionada 
somente ao uso de especiarias em cigarro que proporciona 
um suave aroma, impulsionando as pessoas ao consumo 
desse produto. 

D. Embora as três palavras destacadas apresentem 
significados diferentes nesse contexto, todas se referem às 
substâncias que são acrescentadas no cigarro para dar-lhes 
um sabor agradável. 

E. Todas as três palavras destacadas apresentam o mesmo 
significado nesse contexto e dizem respeito às substâncias 
aromatizantes utilizadas em cigarros ou outros produtos 
derivados do tabaco. 

 
6. “A falta do tabaco para esses municípios é prejudicial à 

saúde de seus habitantes” 
 

Com relação aos aspectos gramaticais da oração acima, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

A. O sujeito da oração é simples. 
B. O predicado da oração é verbal. 

C. O predicado da oração é nominal. 
D. O predicativo do sujeito é “prejudicial”. 
E. O termo “à saúde de seus habitantes” é um complemento 

nominal. 
 
7. A proposta precisa ser aprovada pelo colegiado da Anvisa, 

antes de começar a vigorar. Não há data para a avaliação. 
(último parágrafo) 

 
Analise os aspectos semânticos e gramaticais do fragmento 

acima e assinale a opção CORRETA. 
 
A. A causa para a proposta começar a vigorar é ela ser 

aprovada pela Anvisa. 
B. Embora não haja data para a avaliação da proposta, sua 

aprovação pelo colegiado é certa. 
C. Em “Não há data para avaliação”, a oração não apresenta 

sujeito. 
D. O verbo haver está conjugado no singular para concordar 

com o sujeito “data”. 
E. O antônimo da palavra “vigorar” é perder o vigor físico. 
 
8. A tipologia textual predominante no texto é: 
 
A. Narração 
B. Dissertação 
C. Descrição 
D. Exposição 
E. Injunção 
 
9.  “De 2007 a 2010, subiu de 21 para 40 o número de 

marcas de cigarros com aroma cadastradas, segundo a 
Anvisa.” 

 
A vírgula presente nas duas situações do trecho acima foi 

usada para: 
 
A. Separar elementos de uma enumeração. 
B. Isolar expressões explicativas. 
C. Separar adjuntos adverbiais. 
D. Isolar o vocativo. 
E. Isolar o aposto explicativo. 
 
10. Preencha os parênteses com o número correspondente à 

classe gramatical das palavras destacadas. 
 
1. Verbo 
2. Artigo 
3. Adjetivo 
4. Pronome  
5. Substantivo 
6. Advérbio 
 
“A (   ) Anvisa não (    ) apresentou nenhum estudo (    ) 

técnico (     ) que comprove (    )  esse (    ) entendimento” 
 

A sequência está CORRETA em: 
 
A. 2, 6, 5, 3, 1, 4. 
B. 2, 5, 3, 6, 1, 4. 
C. 6, 2, 3, 5, 1, 4. 
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D. 4, 3, 1, 5, 2, 6. 
E. 3, 4, 5, 2, 1, 6. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

11. A primeira festa, realizada em Paraty-RJ, em 2003, inseriu 
o Brasil no circuito dos festivais internacionais. Ao longo 
de suas edições seguintes, ficou conhecida como um dos 
principais festivais do mundo, caracterizada não só pela 
qualidade dos convidados, mas também pelo entusiasmo 
do público e pela hospitalidade da cidade. Nos cinco dias 
de festa, realiza cerca de 200 eventos, que incluem 
debates, shows, exposições, oficinas, exibições de filmes e 
apresentações de escolas, entre outros. 

                                         (http://www.flip.org.br/institucional.php) 
 
O trecho faz referência à(o): 
 
A. Festa Literária Internacional de Paraty. 
B. Festival  Internacional Planeta Brasil de Paraty. 
C. Festival Internacional de Música Gospel de Paraty. 
D. Festival Internacional de Animação de Paraty. 
E. Festa Internacional Brasil Sabor de Paraty. 
 
12. O termo Jovem Guarda  além de designar um movimento 

musical, surgiu como nome de programa de música jovem 
da TV Record de São Paulo. O programa foi lançado para 
substituir as transmissões de futebol aos domingos. Antes 
do surgimento da Jovem Guarda, o rock no Brasil 
começou a ser esboçado por regravações de músicas 
estrangeiras ou versões das mesmas em português na 
década de 50.  

                                                          (http://musica/jovem-guarda) 
 

Sobre a Jovem Guarda é FALSO afirmar que: 
 
A. O programa Jovem Guarda estreou em setembro de 1965, 

comandado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e 
Wanderléia. A turma do Roberto Carlos sedimentou o rock 
no Brasil, após a explosão dos Beatles. 

B. O surgimento da Jovem Guarda significou uma nova força 
no rock no Brasil, surgimento de novos talentos e a 
composição de um rock brasileiro não somente resultante 
de versões estrangeiras, mas com composições 
genuinamente nacionais.  

C. A música “Quero que tudo vá para o inferno”, de Roberto 
Carlos e Erasmo Carlos, causou um frenesi em nível 
nacional ao programa. 

D. Outros artistas somaram-se ao programa como Ronnie 
Von, Vanusa, Leno e Lílian, Os Vips; e até Caetano 
Veloso, Gilberto Gil. 

E. O programa Jovem Guarda acabou em 1979, deixando 
marcas profundas na música nacional e sendo lembrada e 
cultuada por músicos e público até os dias de hoje. 
 

13. A série está acompanhando a luta de três fumantes que 
tentam se livrar do vício com a ajuda de Drauzio Varella. 
O objetivo também é apoiar os telespectadores que querem 
vencer a dependência da nicotina. Para isso, o Fantástico 
está percorrendo o país promovendo a série em parceria 
com o Sesc e o Inca, levando serviços de conscientização e 
prevenção ao tabagismo e exames médicos gratuitos.     

                                                 (http://fantastico.globo.com) 

A série do Fantástico da TV Globo a que o trecho acima 
faz referência é: 

A. É Bom Pra Quê? 
B. Questão de Peso. 
C. Tempo, o Dono da Vida 
D. Brasil Sem Cigarro. 
E. A Epidemia Ignorada. 

14. A FIFA anunciou na cidade de Nassau, nas Ilhas 
Bahamas, as 12 cidades brasileiras que sediarão os jogos 
da Copa do Mundo de 2014. O anúncio das escolhidas foi 
feito pelo presidente da FIFA, Joseph Blatter, 
acompanhado do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. 
(Agência Brasil) 

Assinale a opção que contém as cidades que NÃO foram 
escolhidas para receber a Copa, apesar de terem 
apresentadas suas candidaturas. 

A. Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba. 
B. Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre. 
C. Recife, Rio de janeiro, Salvador e São Paulo. 
D. Belém, Florianópolis, Campo Grande, Goiânia e Rio 

Branco. 
E. Cuiabá, Recife, Natal, Brasília. 

15. Guido Mantega disse hoje que vê chance de se alcançar 
um acordo para a votação do projeto que tramita na 
Câmara sobre o Fundo de Previdência do Servidor 
Público. Segundo ele, o governo insistirá, a princípio, na 
proposta de contribuição para o Fundo de Previdência do 
Servidor Público de 7,5%. A Câmara quer elevar a 
alíquota para 8,5% e o ministro quer incluir o Senado nas 
discussões. 

           (http://exame.abril.com.br, 08/12/2011) 

No governo de Dilma Rousseff, Guido Mantega é o: 

A. Ministro da Previdência Social. 
B. Ministro da Fazenda. 
C. Ministro da Justiça. 
D. Chefe do Gabinete da Presidência. 
E. Chefe da Casa Civil. 

16. Após sete meses de negociações, os senadores aprovaram 
em plenário, na noite de terça-feira. Foram 58 votos a 
favor e oito contra o polêmico Projeto. Depois de cinco 
horas de debates, o texto-base do projeto foi votado em 22 
minutos. Agora, o texto volta para a Câmara dos 
Deputados e, a partir daí, para a Presidência da República.     

                                     (http://zerohora.clicrbs.com.br, 07/12/2011) 
 
O projeto de reforma ambiental aprovado pelo Senado 
Federal é: 

 
A. Novo Código do Consumo Sustentável. 
B. Novo Código Florestal. 
C. Código Nacional dos Biocombustíveis. 
D. Lei do Sistema Nacional de Reservas Marinhas. 
E. Código do Parque Nacional dos Campos Amazônicos. 
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17. O Greenpeace é uma instituição sem fins lucrativos e 
independente, que não aceita doações de governo, 
empresas ou partidos políticos. Seu trabalho é 
integralmente financiado por mais de 3 milhões de 
colaboradores de todo o mundo. A independência 
econômica do Greenpeace garante transparência, liberdade 
de posicionamento e expressão, permitindo que assuma 
riscos e confronte alvos e comprometendo-se 
exclusivamente com os indivíduos e a sociedade civil. 

                                      (http://www.greenpeace.org/brasil) 

É  FALSO afirmar que o Greenpeace, organização global e 
independente, atua para: 

 

A. Incentivar e defender um modelo de agricultura segura 
baseada nos organismos geneticamente modificados. 

B. Defender o ambiente e promover a paz, inspirando as 
pessoas a mudarem atitudes e comportamentos. 

C. Proteger a floresta amazônica, bioma de grande 
biodiversidade, hábitat de milhares de espécies, milhões de 
pessoas e fundamental para o equilíbrio climático do 
planeta. 

D. Estimular o investimento em energia renovável e 
eficiência energética, reduzindo as emissões de gases do 
efeito estufa, que causam aquecimento global. 

E. Defender os oceanos com a criação de uma rede de 
unidades de conservação e o estímulo da pesca sustentável. 

18. Acredita-se que a camada do pré-sal, formada há 150 
milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve 
(de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino). De 
acordo com os resultados obtidos através de perfurações 
de poços, as rochas do pré-sal se estendem por 800 
quilômetros do litoral brasileiro e chegam a atingir até 200 
quilômetros de largura. 

                                           (http://veja.abril.com.br/) 

A camada de pré-sal entende-se pelos estados brasileiros: 

A. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul. 
B. Tocantins, São Paulo, Paraná, Rio grande do Sul, Alagoas. 
C. Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina. 
D. Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do 

Sul. 
E. Sergipe, Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo. 
 
19. A Lei nº 11.340/2006, que regulamenta os casos de 

violência doméstica e familiar praticados contra a mulher, 
é conhecida por “Lei Maria da Penha”.  

                           (http://www.mariadapenha.org.br) 
 

Sobre a Lei Maria da Penha, julgue os itens a seguir. 
 

I. A Lei recebeu este nome em homenagem a uma 
Senhora, que protagonizou um caso simbólico de 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

II. A Lei trouxe significativa alteração no tratamento dado 
anteriormente pelo Poder Judiciário aos agressores de 
mulheres no âmbito familiar.   

III. A Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher foi sancionada pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso.  
 

Está(ão) CORRETO(s):  
 

A. Apenas I. 
B. Apenas II.  
C. Apenas II e III. 
D. Apenas I e II. 
E. I, II e III.  

 
20.  _____________, de antiga rota indígena e trilha de 

tropeiros, passou a ser vitrine da cidade de São Paulo e um 
forte entreposto para a comunicação de marcas. Símbolo 
da cidade, inaugurada em 1891, chega aos 120 anos, a 
serem completados nesta quinta-feira (8). 

                                   (http://exame.abril.com.br, 05/12/2011) 
 

Assinale a opção que completa CORRETAMENTE a 
lacuna da notícia acima.  
 

A. Avenida Paulista. 
B. Estação da Luz. 
C. Praça da Sé. 
D. Estação Júlio prestes. 
E. Estação da Sé. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. O Sistema Único de Saúde se propõe a promover a saúde, 

pelos seguintes meios, EXCETO: 
 
A. Priorizar as ações preventivas. 
B. Democratizar as informações relevantes para que a 

população conheça seus direitos  e os riscos a sua saúde. 
C. Controlar a ocorrência de doenças, seu aumento e 

propagação (Vigilância Epidemiológica). 
D. Priorizar a alocação de recursos para a aquisição de novos 

remédios produzidos pelos laboratórios farmacêuticos. 
E. Controlar a qualidade de remédios, exames, alimentos, 

higiene e adequação de instalações que atendem ao 
público, onde atua a Vigilância Sanitária. 

 
22. Os preceitos do SUS de universalização, integralidade e 

hierarquização visam à reestruturação do sistema de saúde. 
Em relação aos cidadãos, estes preceitos implicam a: 

 
A. Satisfação das necessidades assistenciais no nível primário 

de atenção à saúde. 
B. Comprovação do local de moradia para ter acesso à 

assistência médica. 
C. Contribuição à previdência social para ter acesso à 

assistência médica. 
D. Utilização de diferentes níveis hierarquizados de atenção à 

saúde. 
E. Suplementação dos custos dos serviços prestados. 
 
23. Em relação ao Sistema de Saúde no Brasil, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 
A. O sistema público apresenta a melhor oferta de serviços 

para os níveis de atenção primária e terciária. 
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B. O setor privado lucrativo apresenta distribuição 
equilibrada de serviços em todos os níveis de atenção. 

C. O sistema público apresenta baixa oferta de serviços para a 
atenção quaternária. 

D. O tipo de articulação entre o sistema público implica a 
vocação do sistema público para prestar serviços nos 
níveis de atenção secundária e terciária. 

E. O setor privado filantrópico é constituído, em sua maioria, 
por serviços de atenção terciária. 

 
24. A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

preconiza que o processo de planejamento e orçamento do 
SUS seja: 

 
A. Horizontal. 
B. Descendente. 
C. Centralização. 
D. Ascendente. 
E. Transversal. 

 
25. A equidade, um dos princípios do SUS, ainda é uma meta 

distante no nosso sistema de saúde devido à (ao): 
 
A. Dificuldade de acesso da maioria da população aos 

serviços de saúde. 
B. Difícil acesso de cidadãos de raça negra à atenção à saúde. 
C. Oferta generalizada de serviços de atenção primária. 
D. Acesso desigual a medicamentos para tratamento. 
E. Acesso amplo e práticas preventivas de saúde. 
 
26. De acordo com a Lei nº 8.080, “o conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade” diz respeito ao princípio de: 

 
A. Direito a informação. 
B. Universalidade de acesso. 
C. Integralidade de assistência. 
D. Participação de comunidade. 
E. Igualdade de assistência. 
 
27. Dentre os coeficientes comumente utilizados em estudos 

epidemiológicos, o que melhor traduz a gravidade de uma 
doença é: 

 
A. Letalidade. 
B. Incidência. 
C. Prevalência pontual. 
D. Mortalidade específica. 
E. Coeficiente de ataque secundário 
 
28. O Ministério da Saúde preconiza, para a vigilância 

epidemiológica da SIDA, que se adote a seguinte conduta: 
 
A. Todos os casos suspeitos de SIDA devem ser notificados 

ao Ministério da Saúde. 
B. Dois testes para anticorpos anti-HIV são necessários para 

que, como segurança, o material seja descartado. 
C. A investigação de contatos sexuais de casos de SIDA não 

deve ser feita sem a aquiescência prévia do paciente. 
D. A realização da investigação epidemiológica da SIDA é de 

responsabilidade do nível estadual do sistema de vigilância 
epidemiológica. 

E. Uma amostra repetidamente positiva para anticorpos anti-
HIV com o método de ELIZA, é suficiente para o 
diagnóstico da infecção em um indivíduo. 

 
29. São agravos ou doenças de notificação compulsória em 24 

horas: 
 
A. Difteria, raiva e leptospirose. 
B. Cólera, dengue e febre amarela. 
C. Meningites, febre amarela e dengue. 
D. Acidentes de trabalho que levam a óbito, intoxicações por 

agrotóxico e coqueluche. 
E. Febre tifoide, síndromes neurológicas com déficit motor e 

toxinfecções alimentares. 
 
30. Entre as mudanças tomadas no contexto sócio-sanitário, as 

que mais contribuem para diminuir os índices de 
mortalidade infantil tardia nas populações mais carentes 
são: 

 
A. Nutrição e saneamento básico. 
B. Assistência materna e cuidados respiratórios com o recém-

nascido. 
C. Controle das anomalias congênitas e doenças infecciosas. 
D. Aumento do número de leitos hospitalares e ambulatórios 

de pediatria. 
E. Hidratação oral preventiva e vacinação. 
 
31. São consideradas funções do Agente Comunitário de 
Saúde (ACS), com uma única EXCEÇÃO: 
 
A. Coletar dados sobre nascimentos e óbitos na comunidade 

atendida. 
B. Registrar as gestantes, acompanhando a gravidez e o pós-

parto. 
C. Acompanhar o estado vacinal dos infantes de 0 a 1 ano de 

idade. 
D. Substituir o auxiliar de enfermagem na VD, quando este 

profissional estiver envolvido em outra atividade. 
E. Cadastrar as famílias da comunidade assistida. 
 
32. As ações da equipe de saúde da família devem ser 

norteadas dentro da lógica da: 
 
A. Vigilância em saúde. 
B. Vigilância ambiental. 
C. Vigilância veterinária. 
D. Vigilância sanitária. 
E. Maior incidência e prevalência das doenças que 

acomentem as famílias assistidas pela equipe. 
 
33.   A hipoglicemia pode ocorrer quando o paciente recebe: 
 
A. Dose insuficiente de insulina. 
B. Dose excessiva de insulina. 
C. Nenhuma insulina. 
D. Doses relativas de insulina. 
E. Tratamento alternado de insulina. 
 
34.  O conceito de envelhecente significa: 
 
A. Pessoas acima dos 60 anos. 
B. Pessoas acima dos 65 anos. 
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C. Que envelhecer é um processo progressivo. 
D. Que envelhecer começa na adolescência. 
E. Pessoas acima de 50 anos. 
 

35. O enfermeiro tem um importante papel a ser desempenhado 
no programa de atenção integral à saúde da mulher, cujos 
conteúdos são desenvolvidos por meio de atividades de 
assistência: 

 
A. Ginecológica e assistência ao parto e puerpério. 
B. Pré-natal e assistência ao parto e puerpério imediato. 
C. Clinico - ginecológica, assistência pré-natal e assistência 

ao parto e puerpério. 
D. Pré-natal e assistência ao parto em puerpério imediato e 

tardio. 
E. Ginecológica, assistência pré-natal, parto e puerpério. 
 

36. A moléstia infecciosa produzida pela Treponema pallidum 
denomina-se:  

 
A. Cancro mole. 
B. Sífilis. 
C. Linfogranuloma venéreo. 
D. Donovanose. 
E. Gardenerella. 
 
37. Durante a VD mensal a determinada família, o ACS 

detecta uma situação que o preocupa: um senhor de 35 
anos tosse muito durante a visita. O ACS indaga há quanto 
tempo a tosse existe, obtendo a resposta de que este sinal 
surgiu nas ultimas três semanas e que vem acompanhado 
de catarro: 

 
     O ACS, diante desta situação, deve agir da seguinte forma: 
 
A. Encaminhar o senhor para atendimento com o especialista 

em peneumologia sanitária. 
B. Encaminhar o senhor para o hospital municipal. 
C. Comunicar equipe do PSF e providenciar o agendamento 

imediato de uma consulta com o medico da equipe. 
D. Não dar maior importância ao fato, considerando que o 

senhor em questão é fumante desde os 15 anos de idade. 
E.  Orientar o senhor para utilizar um chá que funciona bem 

contra a tosse. 
 
38. A tuberculose é considerada um problema de saúde 

pública: 
 
A. Ainda muito frequente no Brasil e é uma doença 

contagiosa. 
B. Apresenta distribuição uniforme pelo Brasil. 
C. Tem alta incidência nas camadas mais abastada. 
D. É tratada somente pela rede publica de saúde. 
E. Não possui tratamento medicamentoso. 
 
39.  Na visita domiciliar o(a) visitador(a) deve: 
 
A. Limitar-se ao atendimento que foi solicitado. 
B. Seguir corretamente o planejamento que foi elaborado. 
C. Atender às necessidades observadas na família. 
D. Improvisar a sua atuação. 
E. Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

40. O ACS tem, entre outras atribuições, as listadas a seguir, 
com uma única EXCEÇÃO: 

 
A. Acompanhar a vacinação das crianças com menos de 5 

anos por meio do cartão da criança. 
B. Identificar as grávidas da sua área de atuação e encaminha-

las para acompanhamento de pré-natal na unidade de 
saúde de família (USF). 

C. Notificar à equipe de saúde a ocorrência de internações 
hospitalares de membros das famílias da sua microárea. 

D. Aferir pressão arterial e realizar a glicemia capilar sempre 
que visitar pacientes hipertensos e diabéticos. 

E. Solicitar a  presença daqueles pacientes que tinham 
consultas médicas marcadas na USF e que não 
compareceram na data agendada 

________________________________________ 




