
                                                                                               
        

Prefeitura Municipal de Dormentes – 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) 
 
TEXTO para as questões 1, 2 e 3 
 
CASO DE RECENSEAMENTO 
   
O agente do recenseamento vai bater numa 
casa de subúrbio longínquo, aonde nunca 
chegam as notícias. 
— Não quero comprar nada.  
— Eu não vim vender, minha senhora. Estou 
fazendo o censo da população e lhe peço o 
favor de me ajudar. 
— Ah, moço, não estou em condições de ajudar 
ninguém. Tomara eu que Deus me ajude. Com 
licença, sim? 
E fecha-lhe a porta. 
Ele bate de novo. 
— O senhor, outra vez?! Não lhe disse que não 
adianta me pedir auxílio? 
— A senhora não me entendeu bem, desculpe. 
Desejo que me auxilie mas é a encher este 
papel. Não vai pagar nada, não vou lhe tomar 
nada. Basta responder a umas perguntinhas. 
— Não vou responder a perguntinha nenhuma, 
estou muito ocupada, até logo! 
A porta é fechada de novo, de novo o agente 
obstinado tenta restabelecer o diálogo. 
— Sabe de uma coisa? Dê o fora depressa antes 
que eu chame meu marido! 
— Chame sim, minha senhora, eu me explico 
com ele. 
(Só Deus sabe o que irá acontecer. Mas o rapaz 
tem uma ideia na cabeça: é preciso preencher o 
questionário, é preciso preencher o 
questionário, é preciso preencher o 
questionário) . 
— Que é que há? - resmunga o marido, 
sonolento, descalço e sem camisa, puxado pela 
mulher. 
— É esse camelô aí que não quer deixar a gente 
sossegada! 
— Não sou camelô, meu amigo, sou agente do 
censo. 
— Agente coisa nenhuma, eles inventam uma 
besteira qualquer, depois empurram a 
mercadoria! A gente não pode comprar mais 
nada este mês, Ediraldo! 

O marido faz lhe um gesto para calar-se, 
enquanto ele estuda o rapaz, suas intenções. O 
agente explica-lhe tudo com calma, convence-o 
de que não é nem camelô nem policial nem 
cobrador de impostos nem enviado de Tenório 
Cavalcanti. A ideia de recenseamento, pouco a 
pouco, vai se instalando naquela casa, 
penetrando naquele espírito. Não custa atender 
ao rapaz, que é bonzinho e respeitoso. E como 
não há despesa nem ameaça de despesa ou 
incômodo de qualquer ordem, começa a 
informar, obscuramente orgulhoso de ser 
objeto, pela primeira vez na vida, da curiosidade 
do Governo. 
— O senhor tem filhos, seu Ediraldo? 
— Tenho três, sim senhor. 
— Pode me dizer a graça deles, por obséquio? 
Com a idade de cada um? 
— Pois não. Tenho o Jorge Independente, de 14 
anos; o Miguel Urubatã, de 10; e a Pipoca, de 4. 
— Muito bem, me deixe tomar nota. Jorge... 
Urubatã... E a Pipoca, como é mesmo o nome 
dela? 
— Nós chamamos ela de Pipoca porque é doida 
por pipoca. 
— Se pudesse me dizer como é que ela foi 
registrada... 
— Isso eu não sei, não me lembro. 
E, voltando-se para a cozinha: 
— Mulher, sabes o nome da Pipoca? 
A mulher aparece, confusa. 
— Assim de cabeça eu não guardei. Procura o 
papel na gaveta. 
Reviram a gaveta, não acham a certidão de 
registro civil. 
— Só perguntando à madrinha dela, que foi 
quem inventou o nome. Pra nós ela é Pipoca, tá 
bom? 
— Pois então fica se chamando Pipoca - decide 
o agente - Muito obrigado, seu Ediraldo, muito 
obrigado, minha senhora, disponham! 

                                                                               
(ANDRADE, Carlos Drummond de, 70 historinhas. 

Rio de Janeiro, José Olympio, 978. p.89-90.) 

 

QUESTÃO 1 
 
O objetivo principal do autor do texto é mostrar: 
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a) a solicitude das pessoas em relação a uma 
pessoa desconhecida que bate à parte. 
b) a maneira de pensar das pessoas bem como 
as suas respectivas ações e reações em 
determinada situação. 
c) a facilidade de se obterem dados para o 
recenseamento. 
d) a compreensão das pessoas suburbanas 
frente à necessidade de se fazer o 
recenseamento. 
e) um pequeno acontecimento da vida diária de 
uma família de classe média alta. 
 
QUESTÃO 2 
 
Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao 
texto: 
a) O agente e a mulher atribuem ao verbo 
AJUDAR sentidos diferentes. 
b) A mulher e o marido fazem inferências 
diferentes no que se refere à identidade da 
pessoa desconhecida que bate à porta. 
c) Uma mulher desinformada resiste em atender 
a uma pessoa que lhe é desconhecida. 
d) O casal, ao interpretar a situação nova, não 
leva em conta experiências anteriores. 
e) Desde o princípio, a mulher não entende bem 
a pretensão do agente de recenseamento. 
 
QUESTÃO 3 
 
Marque o item correto: O título do texto refere-
se a um pequeno conflito entre um recenseador 
e um casal, conflito esse que o autor: 
a) contesta 
b) refuta 
c) nega  
d) retrata 
e) distorce 
 
QUESTÃO 4 
 
As palavras que são acentuadas graficamente 
pela mesma regra que justifica os acentos de 
longínguo e subúrbio são respectivamente. 
a) cárie – água – tênue – família 
b) emissário- ninguém – fáceis – mágica 
c) auxílio – até – diálogo – mês 

d) ódio – insistência – língua – elétrica 
e) lógico – comentário – referência – troféu 
 
QUESTÃO 5 
 
Apenas uma alternativa contém todas as 
palavras escritas corretamente. Assinale-a: 
a) avisar – racionalizar – ascensão – encharcar 
b) continue – análise – possue – privilégio 
c) paralisado – exceção – repulsa – abstensão  
d) excesso – pesquisar – repercursão – estrear 
e) inversão – convenção – escravisar – vazio. 
 
QUESTÃO 6 
 
Marque o item em que a concordância nominal 
está incorreta: 
a) Naquela hora, o homem e a mulher estavam 
sós em casa. 
b) A mulher mostrou-se meio desconfiada. 
c) O homem e a mulher disseram: muito 
obrigados. 
d) Achei aquele homem e aquela mulher 
compreensivos. 
e) Não foi permitido a entrada do recenseador 
naquela casa. 
 
QUESTÃO 7 
 
Ponha (C) para a concordância correta e (I) para 
a concordância incorreta. A seguir, marque a 
sequência correta: 
(   ) Deve haver recenseadores insistentes. 
(   ) Existe recenseadores insistentes. 
(   ) Haviam recenseadores insistentes. 
(   ) Necessita-se de recenseadores. 
(   ) Qual dos recenseadores não veio trabalhar 
hoje. 
A sequência correta é: 
a) C – C – I – C – C                        
b) C – I – C – C – C                        
c) I – C – C – I – C 
d) C- I – I – C – C 
e) I – C – C – I – I 
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QUESTÃO 8 
 
O marido fez-lhe um gesto para que a mulher se 
calasse. 
A oração sublinhada expressa a relação 
semântica de: 
a) comparação  
b) explicação  
c) temporalidade 
d) causalidade 
e) finalidade 
   
QUESTÃO 9 
 
Assinale a alternativa cuja regência verbal está 
incorreta, tendo em vista a norma culta da 
língua: 
a) A mulher implicou com o recenseador. 
b) O recenseador visou os questionários. 
c) O rapaz chegou ao subúrbio bem cedo. 
d) O rapaz informou tudo à mulher. 
e) O rapaz aspirava uma boa recepção. 
 
QUESTÃO 10 
 
Em qual alternativa o significado do prefixo da 
palavra, destacado nos parênteses, NÃO está     
CORRETO? Marque-a: 
a) antever (ANTE) – anterioridade 
b) contradizer (CONTRA) – ação contrária 
c) transposição (TRANS) – posição além de 
d) subsolo (SUB) – movimento de cima para 
baixo 
e) bisneto (BIS) – repetição 
 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
“A verdade é um desejo da pessoa humana, 
uma busca na qual se supõe o exercício da 
liberdade autêntica. Alguns interpretam 
erradamente essa busca pela verdade, levando 
à irracionalidade e ao fanatismo. Eles se fecham 
em sua própria verdade e tentam impô-la aos 
outros”. Jornal do Commercio, dia 29 de março de 2012. 

Essas palavras foram ditas pelo papa Bento XVI, 
em março de 2012, quando de sua visita a (à): 
a) Índia 
b) China 
c) Cuba 
d) África 
e) Rússia 
 
QUESTÃO 12 
 

A médica brasileira, fundadora da Pastoral da 

Criança, que morreu em consequência do 

terremoto que atingiu o Haiti em 12 de janeiro 

de 2010 chamava-se: 

a) Cristina Kirchner 

b) Angela Merkel 

c) Zélia Cardoso de Mello 

d) Zilda Arns 

e) Olga Benario 

 

QUESTÃO 13 
 
Segundo o Censo Demográfico de 2010: 
I- O número de filhos a que as mulheres dão à 
luz no Brasil está diminuindo. 
II- As brasileiras estão engravidando mais tarde. 
III-A distribuição da renda no Brasil está 
melhorando, embora a desigualdade ainda seja 
uma das mais altas do mundo. 
“Um país com menos filhos”, Revista Guia do Estudante, 
Atualidades, Editora Abril, 1º semestre 2012, página 116, 
por Mariana Bomfim. 

Assinale a alternativa correta: 
a) todas as afirmações estão corretas 
b) estão corretas as afirmações I e II 
c) estão corretas as afirmações I e III 
d) estão corretas as afirmações II e III 
e) apenas a afirmação I está correta                                                                                     
 
QUESTÃO 14 
 
“Com 51,56% dos votos, François Hollande 
bateu o presidente Nicolas Sarkozy e levou a 
esquerda de volta ao poder após 17 anos”. 
A notícia veiculada no Jornal do Commercio, de 
7 de maio de 2012, refere-se ao resultado das 
a) eleições presidenciais na Grécia 
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b) eleições presidenciais na Síria 
c) eleições presidenciais na Sérvia 
d) eleições presidenciais na França 
e) eleições presidenciais em Israel 
 
QUESTÃO 15 
 
Em 12 de abril de 2012, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que não é mais crime: 
a) todas as formas de aborto. 
b) apenas a interrupção da gravidez em casos de 
estupro. 
c) apenas a interrupção da gravidez em casos de 
claro risco à vida da mulher. 
d) o aborto de fetos anencéfalos, isto é, com 
má-formação do cérebro e do córtex, o que leva 
o bebê à morte logo após o parto. 
e) o aborto em gestantes que sejam 
adolescentes. 
 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
O Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos da 
Lei Federal nº. 8.080/90, obedece aos seguintes 
princípios: 
a) Universalidade de acesso aos serviços de 
saúde; igualdade de assistência à saúde, 
asseguradas as cotas para negros, mulheres, 
portadores de deficiência e indígenas; 
b) Igualdade de assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 
direito à informação, às pessoas assistidas e aos 
seus familiares, sobre sua saúde; 
c) Utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática; 
Participação da comunidade; 
d) Integralidade de assistência, entendida como 
um 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; igualdade 
de assistência à saúde, asseguradas as cotas 
para negros, mulheres, portadores de 
deficiência e indígenas; 

e) Universalidade de acesso aos serviços de 
saúde; direito à informação, às pessoas 
assistidas e aos seus familiares, sobre sua saúde. 
 
QUESTÃO 17 
 
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta: 
I - A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde é um 
objetivo do Sistema Único de Saúde; 
II – A execução de ações de vigilância sanitária, 
de vigilância epidemiológica, de saúde do 
trabalhador e de assistência terapêutica 
integral, inclusive farmacêutica, também estão 
incluídas no campo de atuação do SUS; 
III – Fazem parte do campo de atuação do SUS a 
formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros 
insumos de interesse para a saúde e a 
participação na sua produção; 
IV - A fiscalização e a inspeção de alimentos, 
água e bebidas, para consumo humano não faz 
parte do campo de atuação do SUS. 
 
São corretas as afirmativas: 
a) I, II e IV; 
b) I, II e III; 
c) II, III e IV; 
d) I e IV; 
e) Todas são incorretas. 
 
QUESTÃO 18 
 
Segundo o calendário de vacinação do adulto e 
do idoso, divulgado pelo Ministério da Saúde, 
podemos afirmar que: 
a) Adultos, entre 20 e 59 anos, devem tomar a 
vacina Tríplice Viral (SCR), em dose única. 
b) Idosos, maiores de 60 anos, devem tomar a 
vacina contra febre amarela, em duas doses, a 
cada dez anos. 
c) Idosos, maiores de 60 anos, devem tomar a 
vacina Dupla tipo adulto (dT), em dose única, 
sem repetições; 
d) Adultos, entre 20 e 59 anos, devem tomar a 
vacina Pneumocócica 23-valente (Pn23), em 
dose única. 
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e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 19 
 
Com base na Portaria nº. 399/GM, de 22 de 
fevereiro de 2006, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) O Pacto pela Vida está constituído por um 
conjunto de compromissos sanitários, expressos 
em objetivos de processos e resultados e 
derivados da análise da situação de saúde do 
país e das prioridades definidas pelos governos 
federal, estaduais e municipais; 
b) O Pacto pela Vida tem como objetivo reduzir 
a mortalidade por câncer de colo de útero e de 
mama; 
c) O Pacto pela Vida tem por objetivo fortalecer 
a capacidade de resposta dos sistema de saúde 
às doenças emergentes e às endemias, com 
ênfase na dengue, hanseníase, malária, 
influenza e AIDS; 
d) Elaborar e implantar a Política Nacional de 
Promoção da Saúde, com ênfase na adoção de 
hábitos saudáveis por parte da população 
brasileira, de forma a internalizar a 
responsabilidade individual na prática de 
atividade física regular, alimentação saudável e 
combate ao tabagismo é uma das prioridades do 
pacto pela vida. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 20 
 
De acordo com o disposto na Constituição 
Federal, de 05 de outubro de 1988, podemos 
afirmar que: 
a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação; 
b) São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado; 
c) As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único; 
d) O sistema único de saúde será financiado, nos 
termos do art. 195, com recursos do orçamento 
da seguridade social, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, além de 
outras fontes. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
A profissão Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
foi criada pela Lei 10.507 de 10 de julho de 2002 
e o Decreto número 3139/99. Dentre as 
alternativas abaixo, não é atribuição do ACS: 
a) Realizar mapeamento de sua área de ação. 
b) Identificar área de risco. 
c) Diagnosticar uma doença e encaminhar ao 
PSF. 
d) Identificar indivíduos e famílias expostos a 
situação de risco. 
e) Cadastrar as famílias e atualizar 
permanentemente esse cadastro. 
 
QUESTÃO 22 
 
O mapeamento da comunidade tem o objetivo 
de identificar potenciais riscos de saúde. 
Algumas informações são coletadas através de 
fichas específicas para cada caso. Sobre elas 
assinale a alternativa incorreta. 
a) A Ficha A corresponde ao Cadastramento das 
Famílias e deve fazer parte do Prontuário 
Familiar, que fica arquivada na unidade. 
b) A Ficha B corresponde ao acompanhamento 
de gestantes, Hipertensão, Diabetes, 
Hanseníase e Malária. 
c) A Ficha C é o instrumento utilizado para o 
acompanhamento da criança e é uma cópia das 
informações pertinentes da Caderneta de Saúde 
da Criança, padronizada pelo Ministério da 
Saúde. 
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d) A Ficha D é utilizada por TODOS os 
profissionais da equipe de saúde e corresponde 
a Ficha de Registro de Atividades, 
Procedimentos e Notificações. 
e) O ACS acompanha as famílias, sendo 
fundamental o correto cadastramento de cada 
família em sua própria ficha. 
 
QUESTÃO 23 
 
A Hipertensão Arterial (HA) é uma doença 
crônica que pode trazer sérios riscos à saúde, 
como doenças cardiovasculares, insuficiência 
cardíaca, nefropatias e acidente vascular 
cerebral. Assinale a alternativa incorreta.  
a) O diagnóstico de HA é dado quando o 
indivíduo apresenta o valor da pressão sistólica 
superior a 140 mmHg e a diastólica superior a 
90 mmHg durante um período sustentado, 
identificados em duas ou mais ocasiões de 
aferimento em contato com um profissional de 
saúde. 
b) Fatores como hereditariedade, idade, raça, 
sedentarismo, tabagismo e estresse são 
considerados fatores de risco para o 
desenvolvimento da doença. 
c) Dentre os agravos que acometem os 
portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica 
estão a urgência hipertensiva e emergência 
hipertensiva. 
d) O indivíduo que apresenta um pico 
hipertensivo não precisa tomar nenhuma 
medicação. O que se deve fazer é esperar que 
ele se acalme. 
e) Os órgãos-alvo, sujeitos a complicações, são o 
coração, rins e cérebro, que sofrem com a 
pressão arterial elevada. 
 
QUESTÃO 24 
 
O Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de 
doenças metabólicas, caracterizadas por níveis 
elevados de glicose no sangue (hiperglicemia). 
Acerca disso, marque a alternativa correta. 
a) O Diabetes Mellitus é classificado em 
diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes tipo 
3, que é o diabetes gestacional. 

b) O portador de DM não pode, em hipótese 
alguma, ingerir comida contendo açúcar. 
c) Um dos grandes cuidados com o portador de 
DM deve ser o com pé diabético. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Nenhuma alternativa está correta. 
 
QUESTÃO 25 
 
Hanseníase, também conhecida como Mal de 
Hansen, é uma doença infecto-contagiosa, 
crônica, curável, causada pelo bacilo de Hansen. 
Sobre ela marque a alternativa incorreta. 
a) Um dos sintomas são manchas 
esbranquiçadas, acastanhadas ou 
avermelhadas, com alteração da sensibilidade. 
b) O diagnóstico é realizado por meio de exame 
dermatoneurológico, podendo ser 
complementado com uma baciloscopia que 
pode dar resultado negativo ou positivo para o 
Mycobacterium leprae. 
c) A família do paciente com Hanseníase deve 
ser investigada, já que a doença é transmitida a 
partir de contatos próximos e de curta duração. 
d) A adesão ao tratamento pode ser difícil por 
parte do paciente devido às reações colaterais. 
e) É uma doença de notificação compulsória, 
que tem baixa letalidade e baixa mortalidade. 
 
QUESTÃO 26 
 
Tuberculose é um problema de saúde prioritário 
no Brasil. Dentre as atividades do ACS, qual não 
compete a ele realizar: 
a) Orientar sobre a vacina BCG obrigatória para 
menores de 1 ano de idade. 
b) Busca de bacilíferos dentro da população de 
sintomáticos respiratórios e contatos de casos. 
c) Informar sobre a importância da adesão ao 
tratamento. 
d) Encaminhar casos suspeitos à unidade de 
saúde. 
e) Diagnosticar a doença com base em sintomas, 
como tosse há mais de 3 semanas, sudorese 
noturna, fraqueza etc. 
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QUESTÃO 27 
 
Sobre as DST marque a alternativa incorreta. 
a) São classificadas como DST: sífilis, cancro 
mole, hepatite B, hemorróida, gonorréia etc. 
b) As DST não atingem apenas os adultos jovens, 
mas também os idosos. 
c) DST são produzidas por bactérias ou vírus, 
que são transmitidas durante a relação sexual. 
d) Múltiplos parceiros, drogas injetáveis com 
agulhas e seringas compartilhadas podem 
aumentar o risco para se infectar com uma DST. 
e) O uso de camisinha é de extrema 
importância, mesmo entre os idosos. 
 
QUESTÃO 28 
 
A AIDS é uma doença caracterizada pela 
disfunção do sistema imunológico, devido à 
destruição dos linfócitos T CD4+. Sobre a 
doença, marque a alternativa correta. 
a) Não existem casos de co-infecção com 
tuberculose. 
b) A transmissão do vírus da mãe para o 
filho ocorre apenas através da amamentação. 
c) O ACS pode realizar atividade de 
educação, visando a prática de sexo seguro pela 
redução do número de parceiros e uso de 
preservativos. 
d) O vírus do HIV pode ser transmitido 
através de picadas de mosquitos. 
e) Todas as alternativas estão falsas. 
 
QUESTÃO 29 
 
O Programa de Saúde da Família oferece uma 
especial atenção à mulher, fazendo um trabalho 
de prevenção, manutenção e recuperação da 
sua saúde. Acerca do assunto marque a 
alternativa correta. 
a) O Cartão da Gestante deve ser devidamente 
preenchido pelo ACS, e deve conter todas as 
informações referentes à mulher, idade 
gestacional e se há risco gestacional. 
b) Para o Pré-Natal, a gestante deve comparecer 
a no mínimo 9 consultas, sendo cada uma em 
cada mês da gestação. 

c) É considerada gestação de alto risco em 
mulheres com idade menor de 17 anos e maior 
de 35 anos. 
d) A toxoplasmose não traz perigo à gravidez e 
nem ao bebê. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 30 
 
Leia as alternativas abaixo e marque a correta. 
a) A equipe de saúde da família deve promover 
um grupo de gestantes, com o qual haverá 
reuniões para abordar temas comuns à 
gravidez, tirando dúvidas, compartilhando 
experiências, com trabalhos de educação e 
informação em saúde. 
b) A mulher em trabalho de parto será sempre 
atendida em maternidade a que foi vinculada, 
de acordo com a territorialização da Unidade 
Básica de Saúde. 
c) As consultas puerperais deverão ser 
realizadas em 2 etapas: a primeira entre 7 a 10 
dias após o parto e a segunda entre 30 e 40 dias. 
d) O ACS deve orientar e sanar as dúvidas, as 
inseguranças e ansiedades que as gestantes 
possam ter. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 31 
 
O melhor método de prevenção contra algumas 
doenças, como tuberculose, rubéola etc é por 
meio da vacinação. Sobre as vacinas, marque a 
alternativa incorreta. 
a) A primeira dose da vacina contra hepatite B 
deve ser administrada na maternidade, nas 
primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. 
b) A vacina contra febre amarela está indicada 
para crianças a partir dos 9 anos de idade, que 
residam ou que irão viajar para área endêmica. 
c) O CRIE foi criado com o objetivo de facilitar o 
acesso da população portadora de 
imunodeficiência congênita ou adquirida aos 
imunobiológicos especiais para a prevenção de 
doenças. 
d) Nos CRIE, a vacina contra influenza é 
prioridade para um grupo de pessoas, dentre 
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eles os pacientes transplantados, profissionais 
de saúde e portadores de DM. 
e) A vacina BCG é dose única. 
 
QUESTÃO 32 
 
Sobre o mosquito Aede aegypti e a dengue, 
marque a alternativa correta. 
a) As fêmeas do mosquito só depositam seus 
ovos em água limpa e parada. 
b) Um dos sintomas da dengue é febre alta com 
duração de 2 semanas. 
c) O modo de transmissão se dá através da 
picada da fêmea contendo o vírus na saliva. 
d) O macho infectado também pode transmitir o 
vírus. 
e) A prova do laço não deve ser considerada 
como um meio para diagnóstico de dengue 
hemorrágica. 
 
QUESTÃO 33 
 
O ACS, por ser membro da população e ter 
conhecimento sobre a mesma, deve atuar em 
prevenção e educação em saúde para o estado 
nutricional. Acerca disso, marque a alternativa 
correta. 
a) O ACS deve identificar casos de desnutrição 
ou obesidade e encaminhá-los à Unidade de 
Saúde. 
b) O ACS deve solicitar visitas domiciliares para a 
abordagem de famílias com casos de 
desnutrição ou obesidade para um adequado 
atendimento. 
c) O calculo do IMC permite avaliar o estado 
nutricional, além de detectar risco para doenças 
cardiovasculares. 
d) Os valores do IMC podem ser classificados 
em: Baixo Peso, Peso Ideal, Sobrepeso, 
Obesidade grau l, Obesidade grau ll e Obesidade 
grau lll. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 34 
 
Durante a infância, podem surgir vários 
problemas que geram graves conseqüências 
para a saúde da criança. A fim de evitar e/ou 

minimizar tais transtornos, o ACS, durante as 
visitas domiciliares, deve orientar as famílias a: 
a) Em casos de cólicas, massagear a barriga do 
recém-nascido e aconchegá-lo no colo da mãe e, 
em seguida, administrar chá de erva-doce. 
b) Quanto à hidratação do RN, o leite materno 
não é suficiente e o ACS deve informar sobre 
sucos de frutas que tenham em sua composição 
mais de 50% de água. 
c) Levar o RN à Unidade Básica de Saúde apenas 
em caso de choro constante ou presença de 
fezes escurecidas, para que não sobrecarregue o 
serviço. 
d) Limitar a quantidade de mamadas do RN no 
peito da mãe, para evitar que a criança engorde 
e seja propensa a se tornar obesa no futuro. 
e) Evitar acidentes com as crianças, mantendo-
as longe do fogão, de sacos plásticos e 
medicamentos. 
 
QUESTÃO 35 
 
Segundo o AIDPI existem alguns sinais de perigo, 
os quais o ACS deve identificar para poder 
encaminhar a criança para um atendimento 
adequado. A partir disso, marque a alternativa 
incorreta. 
a) A presença de convulsões, choro fraco, 
vômito após ingestão de qualquer coisa, 
encaminhar urgentemente ao hospital. 
b) Se a criança está com diarréia, apresenta o 
sinal d prega e olhos fundos, encaminhar com 
urgência ao hospital, administrando SRO. 
c) Se a criança está com problema de ouvido e 
apresenta secreção no local, o ACS deve 
encaminhá-la para a unidade de saúde mais 
próxima. 
d) Se a criança está com tosse e dificuldade para 
respirar, apresenta tiragem subcostal ou ruído 
esquisito ao respirar, encaminhar urgentemente 
ao hospital. 
e) Algumas crianças são muito mimadas e 
gostam de chamar atenção. Em caso de choro 
fraco e moleza, sempre duvidar de chantagem 
emocional. 
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QUESTÃO 36 
 
Sobre a cólera e a diarréia marque a alternativa 
incorreta. 
a) A cólera é uma doença de notificação 
compulsória, caracterizada por infecção 
intestinal aguda, com diarréia aquosa, com ou 
sem vômitos. 
b) O tratamento da cólera nas formas leve e 
moderada se dá através da administração do 
soro de reidratação oral. 
c) A diarréia pode ser causada por vírus, 
bactérias ou parasitas. 
d) O tratamento da diarréia é realizado através 
da reidratação com o SRO. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 37 
 
Sobre as hepatites, assinale a alternativa 
correta. 
a) As hepatites A, B, C, D e E são causadas por 
vírus. 
b) A hepatite A é uma doença sexualmente 
transmissível. 
c) A hepatite B, se não tratada, não resulta em 
cirrose hepática. 
d) Não existe tratamento para hepatite C, uma 
vez que ainda não se descobriu o agente 
etiológico. 
e) A hepatite E acomete 65% da população do 
Brasil. 
 
QUESTÃO 38 
 
Não é uma contra-indicação para o aleitamento 
materno: 
a) Mães infectadas pelo HIV. 
b) Criança com intolerância a frutose. 
c) Uso de medicamentos incompatíveis com a 
amamentação. 
d) Mãe com Doença de Chagas, apresentando 
sangramento mamilar evidente. 
e) Consumo de drogas de abuso: anfetamina, 
etanol, maconha etc. 
 
 
 

QUESTÃO 39 
 
Dentre os motivos abaixo, apenas um não conta 
como ponto importante para a realização de um 
bom pré-natal. Marque essa alternativa que não 
apresenta vantagem do acompanhamento. 
a) Diminui a mortalidade no parto e puerpério. 
b) Reduz o número de abortos espontâneos. 
c) Diminui a mortalidade de recém-nascidos. 
d) Diminui o número de recém-nascidos de 
baixo peso. 
e) Evita estrias e manchas no corpo da gestante. 
 
QUESTÃO 40 
 
Sobre gravidez e o parto marque a alternativa 
correta. 
a) A gravidez é confirmada através de um exame 
de sangue laboratorial ou teste de urina. 
b) A gravidez tem duração de 37 a 50 semanas, 
o que corresponde a aproximadamente 9 meses 
c) O abortamento é a resolução da gravidez com 
a expulsão do feto através da vagina (parto 
normal) ou a retirada do bebê via abdominal 
(parto cesariana). 
d) O parto normal ocorre sem contrações 
uterinas, podendo o bebê ser expulso, estando a 
mãe dormindo. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
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