
                                                                                                                                                        

Prefeitura Municipal de Afrânio – 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 uma hora que antecede 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) 
 
História de bem-te-vis                               
 
Cecília Meireles 
 
Com estas florestas de arranha-céus que vão 
crescendo, muita gente pensa que passarinho é 
coisa só de jardim zoológico; e outras até acham 
que seja apenas antiguidade de museu. 
Certamente, chegaremos lá; mas, por enquanto, 
ainda existem bairros afortunados onde haja 
uma casa, casa que tenha um quintal, quintal 
que tenha uma árvore. Bom será que essa 
árvore seja a mangueira. Pois, nesse vasto 
palácio verde, podem morar muitos 
passarinhos. 
 
Os velhos cronistas desta terra encantaram-se 
com canindés e araras, tuins e sabiás, 
maracanãs e "querejuás todos azuis de cor 
finíssima...". Nós esquecemos tudo: quando um 
poeta fala num pássaro, o leitor pensa que é 
leitura... 
 
Mas há um passarinho chamado bem-te-vi. 
Creio que ele está para acabar. 
 
E é pena, pois com esse nome que tem — e que 
é a sua própria voz — devia estar em todas as 
repartições e outros lugares, numa elegante 
gaiola, para, no momento oportuno, anunciar a 
sua presença. Seria um sobressalto providencial 
e sob forma tão inocente e agradável que 
ninguém se aborreceria. 
 
O que me leva a crer no desaparecimento do 
bem-te-vi são as mudanças que começo a 
observar na sua voz.  
 
O ano passado, aqui nas mangueiras dos meus 
simpáticos vizinhos, apareceu um bem-te-vi 
caprichoso, muito moderno, que se recusava a 
articular as três sílabas tradicionais do seu 
nome, limitando-se a gritar: "...te-vi! ...te-vi", 
com a maior irreverência gramatical. Como 
dizem que as últimas gerações andam muito 
rebeldes e novidadeiras, achei natural que 

também os passarinhos estivessem contagiados 
pelo novo estilo humano. 
 
Logo a seguir, o mesmo passarinho, ou seu filho 
ou seu irmão — como posso saber, com a 
folhagem cerrada da mangueira? — animou-se a 
uma audácia maior. Não quis saber das duas 
sílabas, e começou a gritar apenas daqui, dali, 
invisível e brincalhão: "...vi! ...vi! ...vi! ..." o que 
me pareceu divertido, nesta era do twist. 
 
O tempo passou. O bem-te-vi deve ter viajado, 
talvez seja cosmonauta, talvez tenha voado com 
o seu team de futebol — que se não há de 
pensar de bem-te-vis assim progressistas, que 
rompem com o canto da família e mudam os 
lemas dos seus brasões? Talvez tenha sido 
atacado por esses crioulos fortes que agora 
saem do mato de repente e disparam sem razão 
nenhuma no primeiro indivíduo que encontram. 
 
Mas hoje tornei a ouvir um bem-te-vi cantar e 
cantava assim: "Bem-bem-bem...te-vi!" Pensei: 
"É uma nova escola poética que se eleva das 
mangueiras!..." Depois, o passarinho mudou. E 
fez: "Bem-te-te-te... vi!" Tornei a refletir: "Deve 
estar estudando a sua cartilha... Estará 
soletrando..." E o passarinho: "Bem-bem-
bem...te-te-te...vi-vi-vi!" 
 
Os ornitólogos devem saber se isso é caso 
comum ou raro. Eu jamais tinha ouvido uma 
coisa assim! Mas as crianças, que sabem mais 
do que eu, e vão diretas aos assuntos, ouviram, 
pensaram e disseram: "Que engraçado! Um 
bem-te-vi gago!" 
 
(É: talvez não seja mesmo exotismo, mas apenas 
gagueira...) 
 

QUESTÃO 1 
 
Assinale a única alternativa INCORRETA em 
relação ao texto: História de bem-te-vis. 
 
a) A justificativa dada pela autora para o canto 
primeiro do bem-te-vi está presente na última 
frase do 6º parágrafo. 
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b) Para justificar o desaparecimento do bem-te-
vi, a autora,a princípio, apresenta apenas uma 
suposição. 
c) A autora, no decorrer do texto,deprecia o 
canto dos bem-te-vis. 
d) No 9º parágrafo, a autora afirma: Mas hoje 
tornei a ouvir um bem-te-vi cantar. Diante disso, 
ela insiste em emitir opiniões para justificar esse 
novo canto. 
e) Segundo a autora do texto, os bem-te-vis não 
mantêm o hábito ou o costume tradicional da 
espécie. 
 
QUESTÃO 2 
 
Marque a alternativa em que as palavras são 
acentuadas conforme a mesma regra de 
acentuação gráfica: 
 
a) simpáticos – ornitólogos – últimas – sílabas. 
b) audácia – irreverência – invisível – aquático. 
c) três – só  - dói – cipó. 
d) mágoa – gênero – francês – sábio. 
e) país – raízes – saúva – constrói. 
 
QUESTÃO 3 
 
Em apenas uma alternativa, todas as palavras 
possuem DÍGRAFOS. Marque-a: 
 
a) meus – apareceu – tinha – humano. 
b) que – assim – crioulos – refletir. 
c) posso – igual – tenha – pequenino. 
d) pássaros – aqui – folhagem – vizinhos. 
e) isso – ouvir – história – caprichoso. 
 
QUESTÃO 4 
 
Assinale a alternativa em que nem todas as 
palavras sublinhadas estão escritas 
CORRETAMENTE. 
 
a) Se a autora do texto quiser uma discussão 
sobre bem-te-vis é possível. 
b) A lucidez do ornitólogo possibilitou um 
estudo eficacíssimo. 
c) Pesquizar sobre bem-te-vis é previlégio e 
expressão dos sábios.  

d) Aprisionar bem-te-vis foi uma agressão 
cometida pelo agiota. 
e) A ascensão intelectual do ornitólogo se 
atribui ao fato de ele não ser perverso,  mas 
bondoso. 
 
QUESTÃO 5 
  
Em qual alternativa todas as palavras devem ser 
preenchidas com a(s) letra(s) dos parênteses. 
 
a) estia__em / ferra__em / ar__ila / la__e (G). 
b) e__pontâneo / e__plêndido / e__cassez / 
e__trondo (S). 
c) fa__ina / fle __a / pi__ar / __ícara (CH). 
d) proe__a / trê__ / u__ar / desli__ar (Z). 
e) suce__ivo / ace__ível / regre__o / 
divulga__ão (SS). 
 
QUESTÃO 6 
 
Marque a opção em que o RADICAL das palavras 
indicado entre os parênteses está INCORRETO: 
 
a) engraçado (GRAÇ). 
b) passarinho (PASSAR). 
c) comum (COMUM). 
d) grita (GRIT). 
e) gagueira (GAGUEIR). 
 
QUESTÃO 7 
 
Só há uma frase com pontuação CORRETA. 
Marque-a: 
 
a) Achei o bem-te-vi engraçado, gago, e rebelde. 
b) Os ornitólogos, estudiosos dos pássaros, 
devem saber se isso é comum e raro. 
c) Na semana passada, minha gente outro bem-
te-vi apareceu. 
d) Bem-te-vi você é gago mesmo? 
e) Os bem-te-vis apareceram cantaram, mas não 
me encantaram. 
 
QUESTÃO 8 
  
“O bem-te-vi não cantou nem gritou.”  
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No período acima, a palavra assinalada 
estabelece a relação semântica de: 
 
a) Temporalidade. 
b) Causalidade. 
c) Adição. 
d) Comparação. 
e) Finalidade. 
 
QUESTÃO 9 
 
Assinale a alternativa cuja concordância nominal 
está INCORRETA: 
 
a) Viu um bem-te-vi e uma arara raros.  
b) Muito obrigados! Disseram os ornitólogos. 
c) Os bem-te-vis não estão sós. 
d) Vi bastante bem-te-vis na mangueira. 
e) A autora do texto estava meio estranha. 
 
QUESTÃO 10 
 
Em apenas uma alternativa, a concordância 
verbal está INCORRETA. Marque-a. 
 
a) A autora e eu ouvimos o canto do bem-te-vi. 
b) Sempre havia bem-te-vis nas mangueiras. 
c) Existe bem-te-vis que cantam para mim. 
d) Chegaram mais bem-te-vis nas mangueiras. 
e) Nenhum de nós ouviu o canto do bem-te-vi. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Barack Obama entrou para história como o primeiro 
negro a ser eleito Presidente dos Estados Unidos, a 
qual partido ele pertence? 
 
a) Partido Republicano. 
b) Partido Democrata. 
c) Partido Liberal. 
d) Partido Progressista. 
e) Partido Comunista. 

 
QUESTÃO 12 
 
O apagão que atingiu diversos estados brasileiros no 
mês de outubro de 2012 foi causado por falha 

humana, segundo informações de Nelson Hübner 
diretor geral da Aneel - Agência Nacional de Energia 
Elétrica. As quais regiões pertencem os estados 
atingidos pelo incidente: 
 
a) Norte e Nordeste. 
b) Sul e Norte. 
c) Nordeste e Sudoeste. 
d) Norte e Sudeste. 
e) Sul e Sudeste. 

 
QUESTÃO 13 
 
No ano de 2012 no Brasil, serão comemorados o 
centenário de nascimento de três grandes 
personalidades nordestinas e “monstros” da cultura 
brasileira, um dramaturgo, um escritor e um cantor, 
são eles respectivamente: 
 
a) Nelson Rodrigues, Jorge Amado e Luiz Gonzaga. 
b) Machado de Assis, Osvaldo Cruz e Luiz Gonzaga. 
c) Castro Alves, Monteiro Lobato e Raul Seixas. 
d) Jorge Amado, Érico Veríssimo e Luiz Gonzaga. 
e) Fernando Pessoa, Ariano Suassuna e Noel Rosa. 
 

QUESTÃO 14 
 
Em se tratando de eventos relacionados ao esporte 
podemos considerar a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas como grandes destaques, o Brasil será 
palco desses dois eventos nos próximos anos. A 
Copa acontecerá em 2014 tendo diversas cidades 
como sede e o Rio de Janeiro sediará a Olimpíada 
em 2016. Levando-se em consideração que esses 
eventos são realizados a cada quatro anos, sobre as 
sedes anteriores pode-se afirmar que: 
 
a) A Copa de 2010 foi realizada na África do Sul e a 
Olimpíada de 2012 em Pequim. 
b) A Copa de 2010 foi realizada na África do Sul e a 
Olimpíada de 2012 em Londres. 
c) A Copa de 2010 foi realizada na Alemanha e a 
Olimpíada de 2012 na África do Sul. 
d) A Copa do Mundo de 2010 foi realizada em 
Londres e a Olimpíada de 2012 em Pequim. 
e) A Copa do Mundo de 2010 foi realizada na Itália e 
a Olimpíada de 2012 em Londres. 
 
QUESTÃO 15 
 
As catástrofes naturais tem sido um dos assuntos 
mais falados nos meios de comunicação, muitos 
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desses desastres são agravados pela má ação do 
homem e outros são provocados por fatores físicos e 
climáticos. Podem ser consideradas causas para 
essas catástrofes os seguintes itens: 
 
I – Tempestade com origem no mar, acompanhadas 
de chuvas intensas e grandes ondas. 
II – A impermeabilização do solo nas cidades, com 
asfalto e cimento, que impede a infiltração da água e 
as ruas ficam facilmente inundadas. 
III – Desobstrução dos leitos com regularidade. 
IV – Reflorestamento de áreas de risco. 
 
Está correta a alternativa: 
 
a) I e IV. 
b) II e III. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e IV. 

 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I - A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e 
econômica do País; 
 
II - O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
 
III - Estão incluídas no Sistema Único de Saúde 
(SUS), as instituições públicas federais, estaduais 
e municipais de controle de qualidade, pesquisa 
e produção de insumos, medicamentos, 

inclusive de sangue e hemoderivados, e de 
equipamentos para saúde. 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas I e II são verdadeiras; 
e) I, II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 17 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 
 
I - 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; 
 
II - a participação no controle e na fiscalização 
da produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; 
 
III - a formulação e execução da política de 
sangue e seus derivados. 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas II e III são verdadeiras; 
e) I, II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 18 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
São princípios norteadores do Sistema Único de 
Saúde SUS: 
 
a) descentralização político-administrativa, com 
direção única apenas na esfera de governo 
federal; 
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b) regionalização e hierarquização da rede de 
serviços de saúde; 
 
c) organização dos serviços públicos de modo a 
evitar duplicidade de meios para fins idênticos; 
 
d) integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema; 
 
e) direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde. 
 
QUESTÃO 19 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A direção municipal do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - executar serviços de alimentação e nutrição; 
II - participar do planejamento, programação e 
organização da rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em articulação com sua direção estadual; 
III - gerir laboratórios públicos de saúde e 
hemocentros; 
IV - estabelecer critérios, parâmetros e métodos 
para o controle da qualidade sanitária de 
produtos, substâncias e serviços de consumo e 
uso humano; 
 
a) I é verdadeira; 
b) II é verdadeira; 
c) III é verdadeira; 
d) IV é verdadeira; 
e) I e II são verdadeiras; 
 
QUESTÃO 20 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, 
quanto a Organização, Direção e Gestão, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Na falta de protocolo clínico ou de diretriz 
terapêutica, a dispensação será realizada, com 
base nas relações de medicamentos instituídas 
pelo gestor federal do SUS, observadas as 
competências estabelecidas nesta Lei, e a 
responsabilidade pelo fornecimento será 
pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. 
b) A incorporação, a exclusão ou a alteração 
pelo SUS de novos medicamentos, produtos e 
procedimentos, bem como a constituição ou a 
alteração de protocolo clínico ou de diretriz 
terapêutica, são atribuições da Secretária 
Estadual de Saúde, assessorada pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS. 
c) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria, de profissionais liberais, legalmente 
habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação 
da saúde. 
d) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, salvo através de doações de 
organismos internacionais vinculados à 
Organização das Nações Unidas, de entidades 
de cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos. 
e) Na prestação de serviços privados de 
assistência à saúde, serão observados os 
princípios éticos e as normas expedidas pelo 
órgão de direção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) quanto às condições para seu 
funcionamento. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Em relação à saúde do trabalhador, o Agente 
Comunitário de Saúde deve identificar e notificar à 
equipe de saúde a existência de, exceto: 

 
a) Trabalhadores em situação de risco. 
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b) Trabalho precoce. 
c) Trabalhadores acidentados. 
d) Trabalhadores adoentados pelo trabalho. 
e) Não é função do Agente Comunitário de 
Saúde conhecer a legislação sobre a saúde do 
trabalhador. 
 
QUESTÃO 22 
 
A lavagem das mãos previne: 

 
a) Propagação de doenças. 
b) Autoinfecção. 
c) Propagação de sujidade. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
e) As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 
 
QUESTÃO 23 
 
O agente de saúde é um profissional importante, 
pois é ele quem faz o primeiro contanto com a 
comunidade. Para tanto, é importante que ele saiba 
identificar sinais de risco para doença de um grupo 
comunitário. Marque a alternativa incorreta: 

 
a) É considerada gestação de risco gestantes 
com idade menor que 15 anos e maior que 35 
anos. 
b) Casos de obesidade infantil devem ser 
encaminhados para o posto de saúde para 
avaliação dos profissionais. 
c) Os casos identificados de hipertensão e 
diabetes devem receber especial atenção dos 
agentes comunitários de saúde. 
d) Casos de aborto na comunidade não precisam 
ser informados, uma vez que não se constitui 
uma gravidez. 
e) Os agentes comunitários devem fazer um 
levantamento de todos os idosos residentes na 
área de cobertura do PSF. 
 
QUESTÃO 24 
 
Já está devidamente comprovada, por estudos 
científicos, a superioridade do leite materno sobre 
os de outras espécies. São vários os argumentos em 
favor do aleitamento materno. Sobre isso, marque a 
alternativa incorreta: 

 

a) Evita a mortalidade infantil por proteger o 
bebê contra infecções. 
b) O leite materno protege contra diarreia, 
principalmente em crianças mais pobres. 
c) A proteção do aleitamento materno é 
mantida mesmo quando adicionado outros 
nutrientes à dieta do bebê. 
d) Evita infecções respiratórias. 
e) Previne contra infecções do ouvido. 
 

QUESTÃO 25 
 
Para identificar casos de hipertensão arterial é 
importante saber fazer a correta aferição da 
pressão. Sobre os cuidados na hora da medição, 
estão incluídos abaixo, EXCETO: 

 
a) Antes da aferição da pressão arterial, o 
indivíduo deve permanecer em repouso por um 
período de 5 a 10 minutos em ambiente calmo. 
b) A pessoa que terá sua pressão aferida não 
pode estar com a bexiga cheia, pois há 
interferência no resultado. 
c) A posição do braço a ser aferido deve estar na 
altura do coração do examinado. 
d) O estetoscópio não deve tocar o manguito, 
pois a produção do som a partir desse contato 
pode confundir a ausculta do profissional. 
e) Em casos de profissionais experientes, a 
literatura recomenda que a aferição da pressão, 
em casos de urgência, seja feita sem o 
estetoscópio, sendo usado o toque para a 
definição da pressão arterial. 
 

QUESTÃO 26 
 
São consideradas atividades do Agente Comunitário 
de Saúde, na sua área de atuação, exceto: 
 
a) Diagnosticar os casos de doenças de menor 
complexidade na área de atuação da equipe. 
b) A utilização de instrumentos para diagnóstico 
demográfico e sociocultural da comunidade. 
c) A promoção de ações de educação para a saúde 
individual e coletiva. 
d) O registro, para fins exclusivos de controle e 
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde. 
e) O estímulo à participação da comunidade nas 
políticas públicas voltadas para a área da saúde. 
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QUESTÃO 27 
 
Sobre o cartão da criança marque a alternativa 
correta:  
a) O cartão da criança foi feito para acompanhar o 
desenvolvimento e a saúde da criança até os 10 
anos. 
b) Existe um único cartão para meninas e meninos, 
porque o desenvolvimento físico da menina não é 
diferente do desenvolvimento do menino. 
c) O cartão da criança não deve ser visto pelos pais, 
apenas pelos profissionais que atendem a criança. 
d) O cartão da criança deve ser apresentado em cada 
consulta, assim como na visita do Agente 
Comunitário de Saúde. 
e) O conhecido de “cartão sombra”, que é uma cópia 
do cartão da criança, deve sempre ficar com a 
família. 
 

QUESTÃO 28 
 
Os recursos naturais da Terra são finitos e cuidar do 
lixo representa cuidar da saúde e do ambiente e das 
gerações presentes e futuras. Para reduzir os danos 
causados, é preciso tomar medidas, como: 
 
a) Reduzir o consumo de supérfluos. 
b) Comprar por impulso, planejar e consumir 
somente o necessário. 
c) Utilizar sempre embalagens de isopor e o 
consumo de descartáveis. 
d) Sempre solicitar sacolas plásticas em 
supermercados, já que é um direito do consumidor, 
embalagens de latas, metais, plásticos. 
e) Utilizar o papel, usando apenas um dos dois lados 
da folha para escrever, evitando assim a 
desorganização do material. 
 

QUESTÃO 29 
  
Sobre o Agente Comunitário de Saúde, é correto 
afirmar que: 
 
a) Utiliza apenas os saberes populares, não sendo 
necessário curso de capacitação específico para 
atuar. 
b) Deve aplicar vacinas quando o técnico de 
enfermagem não estiver presente nas visitas 
domiciliares. 
c) Constitui um elo entre a comunidade e o sistema 
de saúde. 

d) Não deve atualizar o cadastro das famílias de sua 
área, visto que não é função desse profissional. 
e) Deve realizar consultas e transcrever o seu 
diagnóstico no prontuário do paciente. 
 

QUESTÃO 30 
 
Cólera é uma infecção intestinal aguda, causada pela 
enterotoxina do Vibrio cholerae, podendo se 
apresentar de forma grave, com diarreia aquosa e 
profusa, com ou sem vômitos, dor abdominal e 
câimbras. A respeito disso, assinale a alternativa 
contendo o modo de transmissão dessa doença. 
 

a) Ingestão de água ou alimentos contaminados 
por fezes ou vômitos de doente ou portador. 
b) Inalação. 
c) Fecal-oral, de animais para a pessoa. 
d) Contato sexual. 
e) Picada da fêmea do mosquito. 
 
QUESTÃO 31 
 
A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que 
pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da 
forma como se apresenta. Sobre essa doença, 
marque a alternativa correta. 
 
a) A transmissão se faz pela picada do macho do 
mosquito Aedes aegypti, no ciclo homem - Aedes 
aegypti - homem. 
b) Febre alta (39° a 40°), seguida de dor de cabeça, 
dor no corpo, prostração, dor atrás dos olhos, 
náuseas e vômitos são alguns dos sinais da dengue. 
c) O mosquito se prolifera principalmente em rios. 
d) Não oferece risco de morte. 
e) O indivíduo que teve dengue uma vez, não correrá 
risco de contraí-la novamente, ficando imunizado 
contra essa doença. 
 

QUESTÃO 32 
 
A difteria é uma doença transmissível aguda, toxi-
infecciosa, causada por bacilo 
toxigênico. A respeito desse mal, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Também conhecida como crupe. 
b) A transmissão se dá através do contato direto da 
pessoa doente ou do portador com pessoa suscetível 
(gotículas de secreção eliminada por tosse). 
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c) Trata-se de uma doença sexualmente 
transmissível. 
d) Frequentemente se aloja nas amígdalas, na 
faringe, na laringe, no nariz e, ocasionalmente, em 
outras mucosas e na pele. 
e) A transmissão por objetos recém contaminados 
com secreções do doente ou de lesões em outras 
localizações é pouco frequente. 
 

QUESTÃO 33 
 
A doença parasitária, transmitida pelo “barbeiro”, 
que se manifesta sob várias formas: aguda, 
indeterminada e crônica é: 
 
a) Dengue. 
b) Malária. 
c) Doença de Chagas. 
d) Filariose. 
c) Amebíase. 
 

QUESTÃO 34 
 
Um caso de hanseníase é uma pessoa que apresenta 
uma ou mais de uma das seguintes características, 
exceto: 
 
a) Lesão (ões) de pele sem alteração de 
sensibilidade. 
b) Acometimento de nervo(s) com espessamento 
neural. 
c) Baciloscopia positiva. 
d) Diminuição ou queda de pelos, localizada ou não. 
e) Falta de sudorese no local-pele seca. 
 

QUESTÃO 35 
 
São várias as formas de expressão da violência ou 
abuso sexual. A respeito desse crime, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) Induzir uma criança a conviver com material 
pornográfico não é considerado uma forma de 
violência sexual, visto que é apenas uma 
apresentação de um material como outro qualquer. 
b) A produção de fotos, por adultos, com cenas de 
sexo envolvendo crianças, nem sempre é 
considerada crime, pois se os menores aceitarem, 
não haverá nada forçado. 
c) Abuso sexual é aquele em que houve 
necessariamente o coito vaginal. 

d) A utilização sexual de adolescentes com fins 
comerciais é um direito dos pais desses indivíduos, 
em caso de extrema necessidade. 
e) Constituem-se casos de violência sexual, atos 
libidinosos, podendo ser com ou sem penetração. 
 

QUESTÃO 36 
 
Sobre as atitudes éticas do agente comunitário 
marque a alternativa incorreta: 
 
a) É preciso que o profissional compreenda e 
valorize sua comunidade. 
b) O agente comunitário de saúde deve respeitar as 
ideias e costumes das pessoas. 
c) O ACS deve atender sem discriminação e ser 
sempre amável. 
d) O ACS deve praticar o que ensina e continuar 
aprendendo. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 37 
 
Sobre o calendário de vacinação, marque a 
alternativa correta: 
 
a) A vacina BCG deve ser administrada o mais 
precocemente possível, após o nascimento. 
b) A vacina contra hepatite B só é administrada após 
o primeiro ano de vida. 
c) A vacina contra febre amarela deve ser 
administrada apenas se a criança viajar para 
Manaus. 
d) As vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola 
são administradas em uma única dose. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 38 
 
Durante o resguardo de qualquer integrante da 
comunidade, o agente comunitário deve estar 
atento e orientar o casal a procurar ajuda de 
imediato, se a mulher apresentar: 
 
a) Dor contínua no ventre. 
b) Febre e corrimento com mau cheiro. 
c) Sangramento muito intenso. 
d) Qualquer problema com as mamas. 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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QUESTÃO 39 
 
Diabetes é um grupo de doenças metabólicas, 
caracterizada por hiperglicemia e outras 
complicações. Sobre a doença, marque a alternativa 
incorreta: 
 
a) Portadores de diabetes sofrem tanto com a 
hiperglicemia quanto com a hipoglicemia. 
b) Os médicos recomendam dieta sem açúcar, 
porém está permitida a ingestão de gorduras e sal. 
c) Se não acompanhada e não tratada devidamente, 
uma das complicações da diabetes é doença nos 
rins. 
d) O pé diabético consiste na falta de sensibilidade 
periférica, levando à formação de feridas que 
cicatrizam com dificuldade. A falta de cuidados pode 
levar a amputação do membro. 
e) Um dos sintomas que caracterizam a diabetes é a 
sede excessiva. 
 

QUESTÃO 40 
 
Durante a gestação, a mulher pode estar rodeada de 
incertezas e medos. É importante que os ACS’s 
estejam em contato periódico com essas mulheres, 
afim de identificarem riscos à saúde das mesmas. 
Dentre os motivos da mudança de humor das 
gestantes estão:  
 
a) Ambivalência (querer e não querer a gravidez). 
b) Medo de abortar. 
c) Desejos e aversões por determinados alimentos. 
d) Introspecção e passividade. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
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