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INSTRUÇÕES 
 

 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

TARDE 

 
 

 

NÍVEL MÉDIO 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

                             
                                            
 

VIDA APÓS A MORTE 
 

Mais da metade da população mundial acredita que nossa história não acaba quando a gente bate as botas. Você leva fé na 

imortalidade da alma? 
 

A crença na vida após a morte e na existência de um mundo habitado por espíritos acompanha a humanidade desde 

os tempos mais remotos. Ainda na pré-história, cavernas já eram usadas pelo homem primitivo como portais de comunicação 

com o sobrenatural. “Pedia-se todo tipo de ajuda, como a cura para uma doença ou uma boa temporada de caça”, escreve o 

historiador francês Jean Clottes no livro The Shamans of Prehistory (“Os Xamãs da Pré-História”, inédito no Brasil). 

De lá pra cá, a noção de imortalidade da alma tornou-se uma característica comum a vários povos e religiões. No 

Egito Antigo, mortos eram mumificados e recebiam presentes para enfrentar numa boa a temida jornada rumo ao outro 

mundo. Rituais semelhantes eram feitos pelos incas no Peru – outra civilização que adorava transformar defuntos em 

múmias. Já para o Zoroastrismo da antiga Pérsia, o destino de cada um após a morte era cruzar uma ponte meio marota: 

para os justos, ela seria larga, muito mole de atravessar; para os pecadores, no entanto, não passaria de uma pinguela 

estranha (se vacilasse, o sujeito empacava ou despencava dela). 

Independentemente da religião que se siga, acreditar em vida após a morte parece ser um traço da humanidade. Em 

2010, um levantamento feito pelo Instituto Ipsos concluiu que 51% da população mundial entendem que a nossa existência 

não termina quando esticamos as canelas. Outros 26% não sabem no que acreditar. E apenas 23% acham que a morte é o 

fim da linha porque alma não existe. 

Isso explica porque fenômenos supostamente sobrenaturais são cada vez mais estudados pela ciência. 

Pesquisadores de diferentes áreas querem descobrir, por exemplo, o que há por trás de relatos de vidas passadas, 

experiências de quase morte e curas improváveis. Mas nem sempre conseguem. 
 

(Fonte: Eduardo Szklarz em “Mundo Estranho – Bíblia do Sobrenatural”, Edição 121-A, pg. 07, Editora Abril). 

 
 

 

 

 

Julgue os itens: 

I – Acreditar em vida após a morte é, para a humanidade um traço que independem de religião, povos e vem dos tempos mais 

remotos. 

II – Desde os tempos mais remotos, mais da metade da população mundial acredita que nossa história não acaba quando a 

gente bate as botas. 

III – Segundo o texto, pesquisadores do Instituto Ipsos estão cada vez interessados em fenômenos supostamente sobrenaturais. 

IV – Os zoroastras da antiga Pérsia eram bem inventivos  e acreditavam numa visão de pós-mundo modelável de acordo com a 

vida pregressa do indivíduo. 
 

a) Somente I e IV estão corretas. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente II e IV estão corretas . 

d) Somente II e III estão corretas. 

QUESTÃO 01 
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 A partir do contexto do segundo parágrafo, a palavra “pinguela” tem o sentido aproximado de: 

 

a) Travessa sigilosa. 

b) Travessia suntuosa. 

c) Passagem faustosa. 

d) Caminho tortuoso. 

 
 

 

 

 

Da leitura do texto podemos afirmar todas as alternativas abaixo, exceto: 

 

a) Egípcios e peruanos preparavam a jornada para o outro mundo com a prática da mumificação.  

b) Pesquisadores de diversas áreas já conseguem explicar a maioria dos fenômenos sobrenaturais. 

c) A parte da população que não defende a existência vida após a morte está dividida basicamente entre os incrédulos 

e os indecisos, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos. 

d) Na pré-história o contato com os espíritos buscava todo tipo de ajuda. 

 
 

 

 

 

A cerca da linguagem utilizada pelo autor do texto, podemos afirmar que, basicamente, há o predomínio de: 

 

a) Função referencial. 

b) Função conativa. 

c) Função fática. 

d) Função metalinguística. 

 
 

 

 

 

“Os discursos são coerentes e entre outras coisas demonstram que há criatividade dos oradores.” Na frase cabem NO 

MÁXIMO:  

 

a) 3 vírgulas 

b) 4 vírgulas  

c) 2 vírgulas 

d) 1 vírgula 
 

 

 

 

No sintagma: “uma voz pálida e gélida”, encontramos a figura denominada:  

 

a) Eufemismo 

b) Perífrase 

c) Sinestesia 

d) Antonomásia  

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal: 

 

a) Hei de querer-lhe como se fosse minha mãe. 

b) Em todos os recantos da casa, nós nos sentimos bem, porque aspiramos o ar puro. 

c) Ele custará muito para me entender. 

d) O juiz assiste em Teresina há anos. 
 

 

 

 

As alternativas abaixo trazem duas frases corretas quanto à concordância nominal, EXCETO: 

 

a) Alguma coisa de boa está acontecendo no Brasil. 

Alguma coisa de bom está acontecendo no Brasil. 

b) Eles eram tais qual o primo. 

Ele era tal quais os primos. 

c) É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores. 

É proibido venda de bebidas alcoólicas a menores. 

d) Ele estava a só. 

Eles estavam a sós. 
 

 

 

 

Analise as orações abaixo: 

 

O pássaro que (1) pousou naquele galho está ferido. 

Era tal seu medo que (2) desmaiou.  

Tudo que (3) foi por você.  

Os poucos que (4) chegaram foram premiados. 

Não me disseram que (5) desejavam ali.  

Há dias que (6) não o vejo.  

 

Nas frases acima, o QUE aparece seis vezes; em três delas é pronome relativo. Quais? 

 

a) 1-3-4 

b) 1-3-5 

c) 2-4-6 

d) 2-3-6 

 
 

 

 

 

Em que itens os significados dos parônimos estão trocados: 

 

a) Intemerato (puro); intimorato (corajoso). 

b) Cozer (costurar); coser (cozinhar). 

c) Sessão (reunião); seção (departamento). 

d) Estada (permanência de alguém); estadia (permanência de um navio no porto). 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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INFORMÁTICA                                                                                        QUESTÕES DE 11 A 20 
 

 
 

 

 

 

Atualmente o computador é utilizado para realizar inúmeras tarefas em todo o ambiente de trabalho, portanto para se criar 

uma planilha para calcular a quilometragem e o consumo de combustível de uma frota de veículos da prefeitura, o 

software ideal para se realizar essa tarefa é o: 

 

a) Word. 

b) Internet Explorer. 

c) Excel. 

d) Outlook Express. 
 

 

 

 

No programa Excel, a fórmula =A1*B2 significa que: 
 

a) O conteúdo da célula B1 será multiplicado pelo conteúdo da célula A2. 

b) O conteúdo da célula A1 será dividido pelo conteúdo da célula B2. 

c) O conteúdo da célula A1 será multiplicado pelo conteúdo da célula B2. 

d) O conteúdo da célula B1 não será multiplicado pelo conteúdo A1. 
 

 

 

 

Quando o arquivo de uma carta é salvo no computador, essa informação é armazenada no (a): 
 

a) Memória RAM. 

b) Memória ROM. 

c) Disco rígido. 

d) Disco EPROM. 
 
 

 

 
 

A Internet é comumente usada para chat (conversa on-line entre um ou mais participantes), leitura de notícias, efetuar 

transações bancárias, download de Aplicativos etc. Para se acessar um sítio é necessário digitar o (a): 
 

a) Endereço do correio eletrônico. 

b) URL do sítio, que normalmente é iniciado por www. 

c) Senha da ARPANET. 

d) Endereço do protocolo de acesso. 
 

 

 

 

Muitos de nós utilizamos nossos computadores, mas muitas vezes não sabemos exatamente como eles funcionam. Para 

que possamos nos utilizar de uma ferramenta é bom que tenhamos o máximo possível de conhecimento sobre a mesma, 

assim podemos utilizá-la da melhor forma. Acrescentamos ainda que o computador é formado por hardware e software. 

Assinale a opção que apresenta corretamente o conceito desses componentes. 
 

a) Hardware é a parte lógica do computador. 

b) Software são componentes físicos do computador. 

c) Software corresponde aos programas instalados no computador. 

d) Hardware são programas que permitem realizar diversos tipos de instruções controladoras de um computador. 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 13 
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A parte do computador responsável pelo processamento das informações é o (a): 
 

a) Teclado. 

b) Placa-mãe. 

c) Driver. 

d) Monitor. 
 
 

 

 

 

Os dispositivos de saída do computador incluem o (a): 

 

a) Mouse. 

b) Microfone. 

c) Impressora. 

d) Teclado. 
 

 

 

 

Nos dias atuais, é impossível pensar no mundo sem a Internet. Ela tomou parte dos lares de pessoas do mundo todo. 

Estar conectado a rede mundial passou a ser uma necessidade de extrema importância. A Internet também está presente 

nas escolas, faculdades, empresas e diversos locais, possibilitando acesso as informações e notícias do mundo em 

apenas um click. E para isso o equipamento necessário para conectar o computador à Internet é denominado de: 
 

a) Modem. 

b) Antivírus. 

c) Impressora. 

d) Pendriver. 
 
 

 

 
 

Marque a alternada em que NÃO há um exemplo de sistema de arquivo: 
 

a) FAT32 

b) NTFS 

c) HPFS 

d) WINS 

 
 

 

 

 

Para utilizarmos a Internet de maneira rápida e prática podemos nos utilizar dos sites de busca e para isso o protocolo de 

comunicação padrão da internet (World Wide Web) é o: 

 

a) HTML; 

b) XML; 

c) HTTP; 

d) DCOM; 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                  QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 
 

 

 

As baratas domésticas são responsáveis pela veiculação de várias doenças, principalmente gastroenterites, carregando 

vários agentes patógenos através de seu corpo, patas e fezes, pelos locais por onde passam (são por isso consideradas 

vetores mecânicos). Analise as afirmações abaixo sobre as medidas preventivas que podem evitar a proliferação de 

doenças causadas por baratas. 

 

I. As medidas preventivas baseiam-se no controle ambiental. Deve-se interferir nas condições de abrigo e alimento.  

 

II. Inspecionar periódica e cuidadosamente caixas de papelão, caixotes, atrás de armários, gavetas, e todo tipo de 

material que adentre ao ambiente e possa estar servindo de transporte ou abrigo as baratas e suas crias;  

 

III. Limpar o local total e cuidadosamente e todos os pertences nele inclusos (fornos, armários, despensas, 

eletrodomésticos, coifas, sob pias), onde quer que possa acumular gordura e restos alimentares;  

 

IV. Acondicionar o lixo em sacos plásticos e dentro de latas apropriadamente fechadas e limpas, bem como vedar frestas, 

rachaduras e vãos que possam servir de abrigo;  

 

V. Colocar telas, grelhas, ralos do tipo “abre-fecha”, sacos de areia ou outros artifícios que impeçam a entrada desses 

insetos através de ralos e encanamentos.  

Após análise das afirmações acima se pode concluir que estão corretas somente em: 

 

a) II, III e IV 

b) II, III e V 

c) III, IV e V 

d) I, II, III, IV e V 

 
 

 

 

 

A Dengue é uma doença febril, tendo como agente transmissor (vetor) o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue 

de uma pessoa para outra através da picada. Conhecendo-se o causador da dengue e seu vetor, podem-se usar medidas 

profiláticas como a: 

 

a) Exterminação de ratos vetores do vírus causador dessa doença. 

b) Eliminação de insetos vetores da bactéria causadora dessa doença 

c) Eliminação dos insetos vetores do vírus causador dessa doença 

d) Distribuição de antibióticos contra a bactéria causadora dessa doença 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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O que deve ser feito e quais cuidados são importantes para uma pessoa que acha que está com dengue? Coloque 

V(Verdadeiro) e F(Falso) nas orientações abaixo em seguida assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA 

de cima para baixo: 

 

(  ) Procurar um Serviço de Saúde logo no começo das manifestações. Diversas doenças são muito parecidas com a 

dengue, e têm outro tipo de tratamento. 

(   ) Informar ao médico se estiver em uso de qualquer remédio. Alguns medicamentos utilizados no tratamento de outras 

doenças podem aumentar o risco de sangramentos. 

(   ) O tratamento do dengue é feito sem hidratação. Não beber líquido, recomenda-se apenas as bebidas com cafeína 

(café, chá preto).  

(   ) Não tomar remédios por conta própria. Todos os medicamentos podem ter efeitos colaterais e alguns que podem até 

piorar a doença.  

(   ) Tomar remédio para dor ou para febre que contenha ácido acetil-salicílico (AAS®, Aspirina®, Melhoral® etc.) – são 

eficientes no combate a dengue. 

(   ) Os anti-inflamatórios (Voltaren®, Profenid® etc.) devem ser utilizados como antitérmicos, pois auxilia e não tem 

efeitos colaterais.  

(   ) Os remédios que contém dipirona (Novalgina®, Dorflex®, Anador® etc.) devem ser evitados sem prescrição médica, 

pois podem diminuir a pressão ou, às vezes, causar manchas de pele parecidas com as da dengue. 

 

a) V – V – V – V – V – V – V  

b) F – F – F – F – F – F – F  

c) V – V – F – V – F – F – V   

d) V – V – V – V – F – F – F   
 

 

 

 

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) resultou da criação do PACS (Programa dos Agentes Comunitários de Saúde) em 

1991, como parte do processo de construção do Sistema Único de Saúde estabelecida por norma Constitucional em 

1988. Sobre o Agente Comunitário de Saúde é CORRETO afirmar: 

 

a) Constitui um elo entre a comunidade e o sistema de saúde. 

b) Tem atribuição de aplicar vacina por ocasião das visitas domiciliares. 

c) Não precisa atualizar o cadastro das famílias 

d) Utiliza apenas os saberes populares, são sendo necessário se capacitar para atuar. 
 

 

 

 

Executar dentro do nível de competência do Agente Comunitário de Saúde, ações e atividades básicas de saúde, 

EXCETO: 

a) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança bem como garantia do cumprimento do calendário 

da vacinação e de outras vacinas que se fizerem necessárias. 

b) Controle das doenças diarreicas e controle da Infecção Respiratória Aguda (IRA) bem como promoção das ações de 

saneamento e melhoria do meio ambiente. 

c) Realizar exames nas visitas domiciliares bem como receitar medicamentos para doenças detectadas. 

d) Orientação quanto a alternativas alimentares e utilização da medicina popular. 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

http://www.cives.ufrj.br/informacao/unidades/us-rio.html
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O planejamento familiar é um ato consciente: torna possível ao casal programar quantos filhos terá e quando os terá. 

Permite às pessoas e aos casais a oportunidade de escolher entre ter ou não filhos de acordo com seus planos e 

expectativas. Sobre o planejamento familiar todas estão corretas, EXCETO: 

 

a) O planejamento familiar também beneficia as crianças, na medida em que aumenta o intervalo entre as gestações: 

se elas pudessem nascer pelo menos dois anos depois da anterior, a morte de 3 a 4 milhões de crianças poderá ser 

evitada.  

b) O benefício do planejamento familiar para os homens e mulheres é evidente: eles podem, com a programação do 

nascimento de filhos, preparar-se melhor para oferecer uma vida e um futuro mais estável para sua família.  

c) A supervisão de um médico não é importante, é desnecessária para o casal ter conhecimento de como fazer para se 

evitar uma gravidez indesejada, e de como agir futuramente, com tranquilidade, na hora em que decidirem ter um 

bebê. 

d) Programar o crescimento (ou não) da família nos dias de hoje é fundamental. Não apenas porque economicamente a 

vida está mais difícil, mas também porque muitas vezes investir na carreira pode ser a prioridade do momento tanto 

para o homem como para a mulher. 

 
 

 

 

 

A leptospirose é enfermidade endêmica, bastante comum em épocas de chuvas. É uma doença causada por bactéria, a 

LEPTOSPIRA SSP, afetando a maior parte dos animais inclusive o homem. Para evitar à leptospirose a profilaxia nos 

animais indicada está em todas as alternativas EXCETO: 

 

a) Não vacinar o seu animal de estimação, pois os animais possuem sistema de defesa eficaz;  

b) Drenagem de águas paradas; limpeza de terrenos baldios bem como a colocação de cloro na água;  

c) Desinfecção e limpeza do local eliminando restos de comidas que possam 

atrair ratos e fechar hermeticamente as latas de lixo caseiro;  

d) Isolamento do animal portador, tratamento; e todo material que entrou em 

contato com o animal deve ser desinfetado ou incinerado e uso de luva ao lidar com o animal doente.  

 
 

 

 

 

Nas alternativas abaixo estão às medidas preventivas na transmissão da leptospirose nos humanos, EXCETO: 

 

a) Evitar contato com águas de enchente, ou utilizar proteção como botas de borrachas em locais alagados; 

b) Proibir pessoas de nadarem ou lavarem roupas em águas suspeitas de 

contaminação bem como combater roedores, proteger alimentos e água de consumo;  

c) Utilizar água de poço inundado, pois a sua água não oferece risco;  

d) Prevenção em locais de grupos de risco: operários que atuam em limpeza de esgoto, córregos, e demais áreas 

sujeitas à contaminação, como lavouras irrigadas (arroz), através do uso de botas e luvas; 

 

 

 
 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 



                                                                                                                     

 

 
 Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                   ~ 10 ~                                              Instituto Machado De Assis 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA 

 

 

 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante 

a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Sobre isso assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela evolução histórica e 

organização do sistema de saúde no Brasil.  

b) As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos 

mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade.  

c) A velocidade de expansão da Saúde da Família comprova a adesão de gestores estaduais e municipais aos seus 

princípios. Iniciado em 1994, apresentou um crescimento expressivo nos últimos anos. 

d) A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde não tem provocado um 

importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no SUS. Busca maior irracionalidade na 

utilização dos demais níveis assistenciais e não tem produzido resultados positivos nos principais indicadores de 

saúde das populações assistidas às equipes saúde da família. 

 
 

 

 

 

A visita domiciliar é uma das atividades mais importantes do agente comunitário de saúde. É através dela que o ACS vai 

fazer o cadastramento e o acompanhamento das famílias e, principalmente, desenvolver a prática educativa, orientando 

as pessoas como evitar as doenças e cuidar melhor da sua saúde. Sobre visita domiciliar assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) Quando o ACS for visitar pela primeira vez a casa de uma família, antes de qualquer coisa, é importante que ele se 

apresente; 

b) É importante saber o nome de alguém da família ou do chefe da família que o ACS vai visitar. É uma demonstração 

de interesse e respeito pelas pessoas; 

c) É obrigatório realizar trinta visitas por dia; 

d) É preciso ter claro o motivo da visita. É importante informar as pessoas o motivo da visita, sua utilidade e 

importância. 

 
 

 

 

 

A Dengue é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil, atingindo a população de todos os estados, 

independentemente da classe social. No cartão de identificação do paciente com Dengue do Ministério da Saúde, entre 

outras informações, está a receita de soro caseiro que deve ser preparado da seguinte maneira:   

 

a) 1 colher café sal de cozinha, 1 colher sopa de açúcar, 1litro de água potável.  

b) 1 colher café sal de cozinha, 4 colheres sopa de açúcar, 1litro de água potável.  

c) 1 colher café sal de cozinha, 5 colheres sopa de açúcar, 1litro de água potável.  

d) 1 colher café sal de cozinha, 2 colheres sopa de açúcar, 1litro de água potável.  

 

 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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Relacione as doenças com suas características na segunda coluna. Em seguida assinale a alternativa com a sequência 

correta de cima para baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 3 – 1 – 2 – 4  

b) 4 – 2 – 3 – 1  

c) 2 – 4 – 1 – 3  

d) 1 – 3 – 4 – 2  
 

 

 

 

O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária no trabalho do Agente Comunitário de Saúde, que 

vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e 

de promoção à saúde. Por isso ao chegar a uma residência, o agente comunitário de saúde constatou que as crianças 

estão com infecção respiratória aguda (IRA). Qual deverá ser sua atitude neste caso? 

 

a) Dizer que isso é uma virose e que depois de 7 dias elas estarão curadas. 

b) Orientar a procurar um médico particular. 

c) Receitar algum remédio caseiro. 

d) Encaminhá-las ao serviço de saúde se necessário. 
 

 

 

 

Na adolescência, afloram-se muitos questionamentos relacionados à identidade sexual, às transformações do corpo e à 

vivência das primeiras experiências sexuais. É na adolescência que ocorre a primeira ejaculação, que é a eliminação de 

sêmen pelo pênis. Ela é denominada de: 

 

a) Esmegma 

b) Ginocomastia Puberal 

c) Menarca 

d) Semenarca 
 

(1) Dengue 

 
(2) Doença de chagas 

(3) Leptospirose 

(4) Toxoplasmose 

(    ) É uma doença causada por um protozoário toxoplasma Gondii que 

acomete os animais domésticos, principalmente o gato e felídeos, que são 

os únicos hospedeiros definitivos do protozoário; mas também são 

hospedeiros intermediários. Há outros animais que também são 

hospedeiros da toxoplasmose. 

 

(    ) Período de incubação é de 5 -18 dias. Na primeira semana a pessoa 

sente febre, cefaleia, mal-estar e prostração, dores difusas, principalmente nas 

panturrilhas, conjuntivas congestas, às vezes difusões hemorrágicas. 

 

(    ) Doença causada pelo trypanosoma cruzi, o micróbio descoberto por 

Carlos Chagas. 

(     ) Doença que faz doer o corpo inteiro, especialmente as juntas, e dá muita 

febre; deixa a pessoa fora de combate por algum tempo, mas raramente 

mata. 

 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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O planejamento familiar baseia-se no respeito aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos. Para evitar filhos, há vários 

métodos anticoncepcionais. Dentre as alternativas abaixo assinale o que NÃO constitui método anticoncepcional. 

 

a) Métodos comportamentais - Para serem utilizados, dependem da observação das mudanças que ocorrem no corpo 

da mulher durante vários meses (ciclos menstruais). Exemplos: a tabelinha, a temperatura basal, muco cervical, o 

coito interrompido e a amamentação. 

b) Métodos de barreira - Impedem que o espermatozoide (“semente” masculina) consiga chegar até o óvulo (“semente“ 

feminina). Exemplos: camisinha feminina e masculina, diafragma e as geleias espermaticidas (produto químico que 

destrói os espermatozoides). 

c) Métodos hormonais são feitos com substâncias químicas semelhantes aos hormônios do corpo da mulher. 

Exemplos: anticoncepcionais orais, anticoncepcionais injetáveis e adesivos. 

d) Método de relacionamento diário – consiste na prática sexual diária sem proteção para observação da concepção no 

momento oportuno. 
 

 

 

 

O trabalho do Agente Comunitário de Saúde é feito nos domicílios de sua área de abrangência. Ele precisa dentre outras 

atribuições realizar o mapeamento de sua área através do cadastramento, pois cadastrar as famílias significa: 

 

a) Colocar no papel as funções do Programa de Saúde da Família. 

b) Colocar no papel as regras a serem cumpridas pelas pessoas da comunidade. 

c) Colocar no papel todas as informações a respeito da comunidade. 

d) Escrever todas as funções da atenção básica. 

 

 

 

A origem do Programa Saúde da Família ou PSF no Brasil, conhecido hoje como "Estratégia da Saúde da Família", por 

não se tratar mais apenas de um "programa", teve início, em 1994 como um dos programas propostos aos municípios 

para implementar a atenção primária. O Programa de saúde da Família (PSF) é um programa que foi criado pelo (a): 

 

a) Secretaria Municipal de Saúde. 

b) Ministério da Saúde. 

c) Câmara dos Deputados. 

d) Projeto do Senado Federal. 
 

 

 

 

A Visita Domiciliar é um dos instrumentos mais indicados à prestação de assistência à saúde, do indivíduo, família e 

comunidade. Em relação à visita domiciliar, o que é CORRETO afirmar? 

 

a) O Agente Comunitário não deve tomar muito tempo das pessoas, por isso deve logo ir apontando o que viu de errado 

na localidade. 

b) Sempre que as pessoas puderem se deslocar à unidade de saúde é dispensável a visita domiciliar 

c) A visita deve ser planejada, deve-se ter claro o motivo da visita antes de fazê-la. 

d) Não é necessário dizer o motivo da visita, pois a mesma deve ser rápida. 

 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 
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O Agente Comunitário de Saúde atua: 

 

a) Diretamente com o Secretário Municipal de Saúde  

b) Diretamente com o coordenador da Atenção Básica do Município  

c) No Programa de Agente Comunitário e Estratégia de Saúde da Família  

d) Na Vigilância Sanitária do Município  

 
 

 

 

 

Leia o texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se dizer que a palavra que completa CORRETAMENTE o espaço no texto acima é: 

 

a) Agente Comunitário de Saúde 

b) Ação Básica de Saúde 

c) Vigilância Sanitária 

d) Controle de Dados 

 

 

 

 

 

 

 

Entende-se por ______________________ um conjunto de ações capaz de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e 

da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de 

bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o 

controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente 

com a saúde. 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




