
                                                                                                 

Prefeitura Municipal de Cabrobó – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

ACS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Vento, ventania 
(Biquíni Cavadão) 
    
Vento, ventania, me leve para as bordas do céu 
Pois vou puxar as barbas de Deus 
Vento, ventania, me leve para onde nasce a chuva 
Pra lá de onde o vento faz a curva 
 
Me deixe cavalgar nos seus desatinos, 
Nas revoadas, redemoinhos 
Vento, ventania, me leve sem destino 
Quero juntar-me a você 
E carregar os balões pro mar 
Quero enrolar as pipas nos fios 
Mandar meus beijos pelo ar 
Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar 
Me leve para qualquer canto do mundo 
Ásia, Europa, América 
 
Vento, ventania, me leve para as bordas do céu 
Pois vou puxar as barbas de Deus 
Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do 
mundo 
Me leve pra qualquer lugar 
 
Me deixe cavalgar nos seus desatinos 
Nas revoadas , redemoinhos, 
Vento, ventania, me leve sem destino 
Quero mover as pás dos moinhos 
E abrandar o calor do sol 
Quero emaranhar o cabelo da menina 
Mandar meus beijos pelo ar 
Vento, ventania, agora que estou solto na vida 
Me leve pra qualquer lugar,  
me leve, mas não me faça voltar. 
 

Vento ventania (Álvaro/Bruno/Sheik/Miguel/Beni/Coelho)  
Universal Publishing 

 

QUESTÃO 1 

 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 
que o texto expressa: 

a) A letra da música fala da vontade de o eu-
poético (voz que fala na canção) conhecer 
lugares distantes. 
b) No texto Vento, ventania, o eu-poético 
manifesta desejo de desfrutar da liberdade do 
vento. 

c) Na letra da canção, a palavra vento está 
usada em sentido conotativo. 
d) O eu-poético deseja vivenciar realidades 
diferentes das vividas por ele. 
e) Na letra da canção Vento, ventania, o eu-
poético reage à ação concreta do vento. 
 
QUESTÃO 2 
 
Marque a alternativa em que há um verso que 
mostra o descontentamento do eu-poético com 
o lugar ou a situação em que se encontra: 
a) Quero enrolar as pipas nos fios. 
b) E carregar os balões para o mar 
c) Mandar meus beijos pelo ar 
d) Me leve, mas não me faça voltar 
e) Quero mover as pás dos moinhos. 
 
QUESTÃO 3 
 
Em apenas uma alternativa encontra-se um par 
de palavras que não são sinônimas. Marque-a: 
a) desatinos / loucuras 
b) destino / sorte 
c) emaranhar / desembaraçar 
d) bordas / margens 
e) abrandar / suavizar. 
 
QUESTÃO 4 
 
“Vento, ventania, me leve para as bordas do céu 
  Pois vou puxar as barbas de Deus” 
  
O termo assinalado acima estabelece a relação 
semântica de: 
a) adição 
b) finalidade 
c) explicação 
d) conclusão 
e) causalidade 
 
QUESTÃO 5 
 
Relacione os encontros vocálicos das palavras 
da coluna A com a sua respectiva classificação 
na coluna B. A seguir, assinale a alternativa cuja 
sequência está CORRETA: 
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 Coluna A                                      Coluna B 
(1) ditongo                                    (   ) iguais 
(2) tritongo                                   (   ) ventania 
(3) hiato                                        (   ) balões 
                                                      (   ) revoadas 
                                                      (   ) Deus 
                                                      (   ) averiguou 
 
a) 2-2-3-3-1-1 
b) 2-3-1-3-1-2 
c) 3-2-1-3-1-2 
d) 2-3-3-1-2-1 
e)2-3-3-1-1-2 
 
QUESTÃO 6 
 
Considere estas frases: 
A ___________ sobre o uso de pipas foi 
calorosa. 
Foi um ____________ puxar as barbas de Deus. 
Durante a ___________ plenária, dois 
participantes de desentenderam. 
A ____________ grega afetou o mercado de 
investidores. 
Houve ____________ de investimentos na 
educação. 
 
Assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE as lacunas acima: 
 
a) discução – previlégio – cessão – receção – 
escassês. 
b) discussão –privilégio – cessão – recessão – 
escassês. 
c) discursão – privilégio – sessão – recessão – 
escassez. 
d) discussão – previlégio – seção – receção – 
escassez. 
e) discussão – privilégio – sessão – recessão – 
escassez. 
 
QUESTÃO 7 
 
Marque a alternativa em que a acentuação 
gráfica das palavras se justifica pela mesma 
regra: 
a) céu – mausoléu – pastéis – anzóis – água 
b) glória – fêmea – estágio – óleo – árdua 

c) saída – egoísmo – ataúde – júri – pátio 
d) sintática – gramática – amêndoa – fórmula – 
(eu) saí 
e) rodapé – macapá – suíno – cipós – amém 
 
QUESTÃO 8 
 
Assinale a alternativa em que a pontuação da 
frase está INCORRETA: 
a) Ao final da tarde, os pescadores chegaram à 
praia. 
b) Os pescadores, ao final da tarde, chegaram à 
praia. 
c) Ao final da tarde, chegaram à praia os 
pescadores. 
d) Os pescadores, chegaram à praia, ao final da 
tarde. 
e) Os pescadores chegaram à praia ao final da 
tarde. 
 
QUESTÃO 9 
 
Em qual alternativa o significado do PREFIXO 
destacado está INCORRETO? Marque-a: 
a) desequilibrar (DES) ação contrária 
b) superpopulação (SUPER) excesso 
c) semideus (SEMI) metade 
d) ingerir (IN) negação 
e) prever (PRE) anterioridade 
 
QUESTÃO 10 
 
Observe as frases abaixo: 
 
____________ haver redemoinhos neste lugar. 
_____________ sonhos impossíveis? 
Cada um dos seres humanos _____________ 
preservar a natureza. 
A chuva, o vento, a umidade, nada me 
____________ . 
___________ pipas. 
 
Marque a alternativa que completa  
CORRETAMENTE  as lacunas acima, tento em 
vista  a concordância  verbal: 
a) Pode – Existem – Deve – Incomoda- 
Consertam-Se 
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b) Podem – Existe – Devem – Incomodam – 
Conserta-Se 
c) Pode – Existe – Deve – Incomodam – 
Conserta-Se  
d) Podem – Existem – Devem – Incomoda – 
Consertam –Se 
e) Pode – Existem – Devem – Incomoda – 
Conserta-Se 
 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Um mito nordestino. Foi cantor de um País 
inteiro. Uma obra caudalosa, generosa quanto 
ao povo, seus sentimentos, costumes, tradições, 
fauna, flora, geografia. Rei do Baião. Um mestre 
na arte de sanfonizar as canções. 
O texto acima se refere a Luiz Gonzaga que 
nasceu em____________ e estaria completando 
100 anos em________________________  
a) Bodocó, 13 de dezembro de 2012 
b) Exu, em 13 de dezembro de 1912 
c) Exu, 13 de dezembro de 2012 
d) São José do Egito, 13 de dezembro de 2012 
e) São José do Egito,13 de dezembro de 1912 
 
QUESTÃO 12 
 
A Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável reuniu líderes 
mundiais para discutir medidas que promovam 
o progresso aliado à preservação do meio 
ambiente nas próximas décadas. O evento 
marcou os vinte anos da realização da Eco-92 e 
foi denominado 
a) Eco-2012 
b) ONU+ 20 
c) EcoRio+20 
d) Rio+20 
e) EcoRio92+20 
 
QUESTÃO 13 
 
Cientistas anunciaram a descoberta da peça que 
faltava para compor o “quebra –cabeça” que 
representa toda a matéria do Universo. A busca 

durou quase meio século e envolveu a pesquisa 
mais cara da história da ciência. O anuncio foi 
feito por físicos do LHC (Grande Colisor de 
Hádrons, na sigla em inglês), o maior acelerador 
de partículas do mundo. A peça a qual se refere 
o texto é conhecida popularmente como: 
a) “partícula de Deus” 
b) “partícula da criação” 
c) “bóson de Schrödinger” 
d) “partícula de Newton” 
e) “Partícula de Linus Pauling” 
 
QUESTÃO 14 
 
O processo de impeachment mais relâmpago da 
história republicana da América Latina divide 
opiniões. O Presidente Fernando Lugo sofreu 
um julgamento político após ser acusado do 
mau exercício de suas funções. Pediu 18 dias 
para preparar sua defesa. Teve duas horas. O 
procedimento que tirou Lugo do poder durou 
cerca de 30 horas. Sem apoio parlamentar, o 
mandatário não resistiu. 
A notícia veiculada no Jornal do Commercio de 
1º de julho de 2012 refere-se a um fato político 
que aconteceu 
a) no Uruguai 
b)na Bolívia 
c)no Paraguai 
d)na Colômbia 
e)no Panamá 
 
QUESTÃO 15 
 
Em Dezembro de 2010 um jovem tunisiano 
ateou fogo ao próprio corpo como manifestação 
contra as condições de vida no país. Ele não 
sabia, mas o ato desesperado, que terminou 
com a própria morte, seria o pontapé inicial do 
que viria a ser chamado mais tarde 
de_________. 
A expressão que completa corretamente o texto 
acima está representada na alternativa 
a) Europa em Chamas 
b) Primavera Árabe 
c) Movimento dos Indignados 
d) Revolta Árabe 
e) Onda Vermelha 
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LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Analise as afirmativas abaixo sobre os objetivos 
do Sistema Único de Saúde e, em seguida, 
assinale a alternativa correta: 
São Objetivos do Sistema Único de Saúde: 
I - a identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde;  
II - a formulação de política de saúde destinada 
a promover, nos campos econômico e social, a 
observância do disposto no §1º do artigo 2º 
desta Lei;  
III - a assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas. 
São corretas as afirmativas: 
a) I e II; 
b) I e III; 
c) II e III; 
d) I, II e III. 
e) Apenas a I. 
 
QUESTÃO 17 
 
As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde - SUS 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no artigo 198 da Constituição Federal, 
obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
I - Universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência; 
II - Preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral; 
III - Direito à informação, às pessoas assistidas e 
a seus parentes até o terceiro grau, sobre sua 
saúde; 
IV - Participação da comunidade. 
Assinale a alternativa que contém todas as 
afirmativas verdadeiras: 
a) I e III; 
b) II e IV; 
c) I, II e IV; 
d) III e IV; 
e) I, II e III. 

QUESTÃO 18 
 
Com base na Lei Federal nº. 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, julgue as afirmativas abaixo: 
I - O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em 
cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com a Conferência 
de Saúde e o Conselho de Saúde. 
II - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
dois anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 
de Saúde. 
III - O Conselho de Saúde, em caráter 
permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 
São verdadeiras as seguintes alternativas: 
a) I e II; 
b) II e III; 
c) I e III; 
d) Apenas a III; 
e) Apenas a II. 
 
QUESTÃO 19 
 
Sobre o Pacto pela Saúde, previsto na Portaria 
nº. 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os 
gestores do SUS em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde 
da população brasileira. 
b) A definição de prioridades deve ser 
estabelecida através de metas nacionais, 
estaduais, regionais ou municipais. Prioridades 
estaduais ou regionais podem ser agregadas às 
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prioridades nacionais, conforme pactuação 
local. 
c) Para efeitos desse Pacto será considerada 
idosa a pessoa com 60 anos ou mais. 
d) Os estados/região/município devem pactuar 
as ações necessárias para o alcance das metas e 
dos objetivos propostos. 
e) Todas as afirmativas são falsas. 
 
QUESTÃO 20 
 
Sobre o planejamento das atividades do Sistema 
Único de Saúde, podemos afirmar que: 
a) O processo de planejamento no âmbito do 
SUS deve ser desenvolvido de forma articulada, 
integrada e solidária entre as três esferas de 
gestão. Essa forma de atuação representará o 
Sistema de Planejamento do Sistema Único de 
Saúde baseado nas responsabilidades de cada 
esfera de gestão, com definição de objetivos e 
conferindo direcionalidade ao processo de 
gestão do SUS, compreendendo nesse sistema o 
monitoramento e avaliação. 
b) Este sistema de planejamento pressupõe que 
cada esfera de gestão realize o seu 
planejamento, articulando-se de forma a 
fortalecer e consolidar os objetivos e diretrizes 
do SUS, contemplando as peculiaridades, 
necessidades e realidades de saúde 
locorregionais. 
c) Como parte integrante do ciclo de gestão, o 
sistema de planejamento buscará, de forma 
tripartite, a pactuação de bases funcionais do 
planejamento, monitoramento e avaliação do 
SUS, bem como promoverá a participação social 
e a integração intra e intersetorial, 
considerando os determinantes e 
condicionantes de saúde. 
d) Todas as afirmativas são falsas. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
A atenção básica na gravidez inclui a prevenção, 
a promoção da saúde e o tratamento dos 

problemas que ocorrem durante o período 
gestacional e após parto. No que tange ao 
acompanhamento da gestante pelo agente 
comunitário de saúde, deve-se ter como 
objetivos, exceto: 
a) Captar gestantes não inscritas no pré-natal. 
b) Reconduzir gestantes faltosas ao pré-natal, 
especialmente as de alto risco. 
c) Completar o trabalho educativo com a 
gestante e seu grupo familiar. 
d) Deverá ser visto o cartão da gestante e 
discutido os aspectos ligados às consultas, à 
vacinação, aos sintomas apresentados. 
e) Prescrever as medicações necessárias. 
 
QUESTÃO 22 
 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um 
problema grave de saúde pública no Brasil e no 
mundo. Ela é um dos mais importantes fatores 
de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. 
Sobre a técnica de aferição da PA, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Certificar-se de que o paciente não está com 
a bexiga cheia. 
b) Orientar o paciente a não ficar com as pernas 
cruzadas. 
c) Manter o braço do paciente na altura do 
coração. 
d) Orientar o paciente a deixar a palma da mão 
voltada para cima e cotovelo ligeiramente 
fletido. 
e) Durante o procedimento, conversar com o 
cliente/paciente, indagando sobre os valores 
apresentados anteriormente. 
 
QUESTÃO 23 
 
Dentre as condutas abaixo, realizadas pelo 
Agente Comunitário de Saúde, a mais adequada 
para um lactente em aleitamento materno com 
quadro de vômito constante é: 
a) Encaminhar a criança, juntamente com o (a) 
responsável à Unidade Básica de Saúde. 
b) Administrar antibiótico na veia. 
c) Orientar a mãe a continuar amamentando o 
lactente. 
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d) Administrar soro fisiológico na veia. 
e) Orientar a mãe a oferecer chá de camomila 
ao lactente. 
 
QUESTÃO 24 
 
Saúde da Família é a estratégia priorizada pelo 
Ministério da Saúde para organizar a Atenção 
Básica e tem como principal desafio promover a 
reorientação das práticas e ações de saúde de 
forma integral e contínua. A definição das 
atribuições da equipe no cuidado integral a 
Diabetes deve responder às peculiaridades 
locais, tanto do perfil da população sob cuidado 
como do perfil da própria equipe de saúde. Com 
isso, acerca das atribuições do Agente de Saúde 
no cuidado aos pacientes com diabetes, marque 
a alternativa incorreta. 
a) Esclarecer a comunidade, por meio, de ações 
individuais e/ou coletivas, sobre os fatores de 
risco para diabetes e as doenças 
cardiovasculares, orientando-a sobre as 
medidas de prevenção. 
b) Orientar a comunidade sobre a importância 
das mudanças nos hábitos de vida, ligadas à 
alimentação e à prática de atividade física 
rotineira. 
c) Identificar, na população adscrita, a partir dos 
fatores de risco, membros da comunidade com 
maior risco para diabetes tipo 2, orientando-os 
a procurar a unidade de saúde para definição do 
risco pelo enfermeiro e/ou médico. 
d) Realizar consulta de com pessoas com maior 
risco para diabetes tipo 2 identificadas pela 
enfermeira, definindo claramente a presença do 
risco e encaminhado ao médico da unidade para 
rastreamento com glicemia de jejum quando 
necessário. 
e) Registrar, em sua ficha de acompanhamento, 
o diagnóstico de diabetes de cada membro da 
família. 
 
QUESTÃO 25 
 
Sobre o Agente Comunitário de Saúde (ACS), é 
correto afirmar que: 

a) Em casos de urgência, o Agente Comunitário 
de Saúde está respaldado a prestar consulta e 
administrar vacinas. 
b) Não constitui em atribuição do ACS a 
atualização do cadastro das famílias. 
c) Constitui um elo entre a comunidade e o 
sistema de saúde. 
d) Está livre de obrigações pertinentes à equipe 
de saúde da família. 
e) Cabe ao ACS a prescrição de soro de 
reidratação oral para crianças menores de um 
ano de vida. 
 
QUESTÃO 26 
 
Sobre doenças sexualmente transmissíveis 
assinale a alternativa correta: 
a) Doenças sexualmente transmissíveis são 
doenças infecciosas que podem ser 
disseminadas através do contato sexual. 
Algumas podem também ser transmitidas por 
vias não sexuais, porém formas não-sexuais de 
transmissão são menos frequentes.  
b) As doenças venéreas não são consideradas 
doenças sexualmente transmissíveis.  
c) A transmissão de todas as doenças 
sexualmente transmissíveis não ocorre através 
do contato íntimo com a pessoa infectada, 
porque todos os organismos causadores 
morrem rapidamente se forem removidos do 
corpo humano.  
d) A natureza endêmica das doenças 
sexualmente transmitidas as torna de fácil 
controle.  
e) Toda doença sexualmente transmissível é 
incurável. 
 
QUESTÃO 27 
 
Sobre o aleitamento materno analise as 
afirmativas abaixo e marque a incorreta:  
a) O agente de saúde deve orientar às mães a 
respeito do leite materno, o qual contém todas 
as proteínas, açúcar, gordura, vitaminas e água 
que o seu bebê necessita para ser saudável. 
Além disso, contém determinados elementos 
que o leite em pó não consegue incorporar, tais 
como anticorpos e glóbulos brancos. É por isso 
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que o leite materno protege o bebê de certas 
doenças e infecções.  
b) O aleitamento materno protege as crianças 
de algumas alergias, diarreia, pneumonias, além 
de ser prático.  
c) Amamentar promove o  estabelecimento de 
uma ligação emocional, muito forte e precoce, 
entre a mãe e a criança, designada 
tecnicamente por vínculo afetivo.  
d) Amamentar faz a mãe ganhar calorias e por 
isso ajuda a mulher a voltar, mais depressa, ao 
peso que tinha antes de engravidar.  
e) O leite materno é o alimento mais completo 
para o recém nascido e o mais econômico. 
 
QUESTÃO 28 
 
A varicela é uma doença da infância muito 
frequente, das mais contagiosas. Ela também é 
conhecida como: 
a) Catapora  
b) papeira  
c) Crupe 
d) Febre amarela  
e) Gripe 
 
QUESTÃO 29 
 
O HIV (Vírus Imunodeficiência Humana) é o vírus 
causador da Aids, doença fatal que atinge o 
sistema imunológico a ponto de tornar mortais 
infecções geralmente corriqueiras. Em pessoas 
infectadas, o HIV está presente em:  
a) Sangue e suor 
b) Roupas  
c) Secreção vaginal  
d) Suor e cabelo 
e) Sêmen e saliva 
 
QUESTÃO 30 
 
As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) 
são doenças provocadas por bactérias, fungos e 
vírus e que se transmitem por contacto sexual 
íntimo, quando um dos parceiros se encontra 
infectado. Com base nisso, assinale a alternativa 
em que apresenta apenas DSTs:  

a) Candidíase, lombalgia, AIDS, hepatite B, 
herpes simples genital.  
b) Candidíase, gonorréia, gripe, hepatite B, 
herpes simples genital.  
c) Gonorréia, AIDS, fibromialgia, herpes simples 
genital e melasma.  
d) Cefaleia, gastroenterite, hepatite B, herpes 
simples genital.  
e) Cancro mole, gonorréia, AIDS, hepatite B, 
herpes simples genital. 
 
QUESTÃO 31 
 
Em relação às recomendações para os pacientes 
portadores de hipertensão arterial, assinale a 
alternativa correta:  
a) A dieta deve conter baixo teor de carnes 
brancas e gorduras, principalmente as 
saturadas, baixo teor de colesterol e alto teor de 
potássio. Deve dar preferência a peixes, grãos e 
produtos lácteos desnatados.  
b)  A dieta deve conter baixo teor de sódio, de 
potássio e de gorduras, principalmente 
insaturada. Deve limitar produtos lácteos 
desnatados, açúcares, doces e evitar alimentos 
cozidos.  
c) É saudável ingerir muitos gramas de sal por 
dia. E a ingestão do potássio pode ser 
aumentada pela escolha de alimentos pobres 
em sódio e ricos em potássio (feijões, ervilha, 
vegetais de cor verde-escuro, extrato de 
tomate, milho e ervilhas em conserva, palmito).  
d) Pacientes com hipertensão arterial devem ser 
incentivados a diminuir a ingestão de alimentos 
que aumentam o nível de colesterol no  sangue, 
como substituir os carboidratos simples 
(massas, cereais, frutas, grãos, raízes e legumes) 
pelos complexos (açúcar, mel e doces)e a 
aumentar a quantidade de sódio na dieta.  
e) O baixo nível de capacitação física está 
associado ao maior risco de óbito por doenças 
do coração em homens, principalmente quando 
aliado a outros fatores de risco convencionais. 
 
QUESTÃO 32 
 
A ficha A é de extrema importância para o 
conhecimento do perfil da população de uma 
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determinada área. É através desta ficha que se 
faz o cadastramento das famílias. Sendo uma 
função do Agente Comunitário de Saúde, 
assinale a alternativa correta. 
a) É preenchida para cadastramento apenas das 
famílias que têm casos confirmados de 
portadores do vírus da imunodeficiência 
adquirida e hepatite B.  
b) É preenchida mensalmente para o 
acompanhamento das famílias cadastradas que 
tenham membros com hipertensão arterial, 
diabetes, tuberculose e hanseníase. 
c) Seu preenchimento é mensal, realizado por 
toda equipe da unidade de saúde, para o 
registro das atividades desenvolvidas.  
d) É constituída pelos seguintes dados: nome 
das pessoas que compõem a família, idade, 
sexo, perfis de alfabetização, ocupação e 
doenças referidas.  
e) É utilizada para acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento das crianças 
menores de um ano de vida, bem como das 
vacinas administradas. 
 
QUESTÃO 33 
 
Situações de risco são aquelas em que uma 
pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto 
é, tem maior possibilidade ou chance de 
adoecer ou até mesmo de morrer. Todas as 
pessoas são responsáveis por sua saúde e de 
sua comunidade. Marque a alternativa que não 
apresenta exemplos de situações de risco. 
a) Bebês que nascem com menos de dois quilos 
e meio e crianças que estão desnutridas; 
b) Filhos de mães que fumam, bebem bebidas 
alcoólicas e usam drogas na gravidez; 
c) Gestantes que fazem o pré-natal;  
d) Gestantes que fumam; 
e) Pessoas em situação de violência; 
 
QUESTÃO 34 
 
É necessário considerar condições que 
aumentam o risco de as pessoas adoecerem. 
Nesses casos, as pessoas têm mais chance de 
adoecer e morrer se não forem tomadas as 

providências necessárias. Marque a alternativa 
que representa estas condições. 
a) Baixa renda; Desemprego; 
b) Bom acesso a bens e serviços: água, luz 
elétrica e transporte; 
c) Possuir água tratada; 
d) Coleta seletiva de lixo; 
e) Alimentação adequada. 
 
QUESTÃO 35 
 
A visita domiciliar é a atividade mais importante 
do processo de trabalho do agente comunitário 
de saúde. Por meio da visita domiciliar, porém, 
não é possível: 
a) Conhecer os principais problemas de saúde 
dos moradores da comunidade; 
b) Perceber quais as orientações que as pessoas 
mais precisam ter para cuidar melhor da sua 
saúde e melhorar sua qualidade de vida; 
c) Identificar as famílias que necessitam de 
acompanhamento mais frequente ou especial; 
d) Orientar as famílias cadastradas a não visitar 
a Unidade Básica de Saúde, se não estiverem 
com doença grave. 
e) Desenvolver ações que busquem a integração 
entre a equipe de saúde e a população do 
território de abrangência da unidade de saúde. 
 
QUESTÃO 36 
 
Desenvolver atividades educativas faz parte do 
processo de trabalho de todos os membros da 
equipe. Para o desenvolvimento de atividades 
educativas, recomenda-se: 
a) Divulgar uma etapa que não deve ser 
esquecida. Espalhar a notícia para o maior 
número de pessoas, elaborar cartazes com 
letras grandes, de forma criativa, e divulgar a 
reunião nos lugares mais frequentados da 
comunidade fazem parte desse processo; 
b) Realizar dinâmicas que possibilitem a 
apresentação dos participantes e integração do 
grupo, quebrando a formalidade inicial;  
c) Apresentar o tema que será discutido, 
permitindo a exposição das necessidades e 
expectativas de todos.  A pauta da discussão 
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deve ser flexível, podendo ser adaptada às 
necessidades do momento; 
d) Todas as alternativas estão corretas; 
e) Todas as alternativas estão erradas. 
 
QUESTÃO 37 
 
Além de fundamental para o intercâmbio social, 
a higiene do corpo é importante para a saúde, 
devido algumas situações que podem ocorrer,  
principalmente, devido a sua ausência, dentre 
elas: 
a) Piolho 
b) Rinite 
c) Hepatite C 
d) Hepatite B 
e) Verruga 
 
QUESTÃO 38 
 
Nas visitas, o Agente de Saúde deve inspecionar 
as casas e/ou estabelecimentos de sua área. 
Com relação Às caixas d’água, assinale a 
alternativa correta. 
a) Devem ser limpas a cada 03 anos. 
b) Devem permanecer destampadas para 
receber a radiação solar. 
c) Devem ser limpas frequentemente e 
permanecerem tampadas. 
d) Não necessitam de limpeza. 
e) Deve ser lavada com sabão em pó e deixá-la 
destampada. 
 
QUESTÃO 39 
 
Os acidentes ou lesões não-intencionais são as 
principais causas de morte de crianças no Brasil. 
As principais causas de acidentes com crianças, 
são, exceto: 
a) Quedas. 
b) Queimaduras. 
c) Choque. 
d) Sufocação. 
e) Infarto agudo do miocárdio. 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 
 
Trata-se de uma doença infecciosa aguda 
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti: 
a) Tracoma 
b) Dengue 
c) Cancro duro 
d) Leptospirose 
e) Xistosoma 
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