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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: (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. 
 

 

 

CENA DE RUA 

“RIO DE JANEIRO – Durou duas horas, ou mais, a tentativa do amigo em provar que a 
violência está entranhada no homem desde os tempos da criação do mundo, é peça de 
nosso equipamento básico, como os rins, o fígado, o esôfago e o piloro. Como prova, 
citou desde o assassinato de Abel por seu irmão Caim até a chacina da Baixada 
Fluminense. 

 Pensando bem, dei-lhe razão em parte. A história e as lendas da humanidade são 
uma sucessão de guerras, crimes pessoais e coletivos provocados por motivos fúteis. No 
campo da lenda, a guerra de Tróia, por causa de uma mulher, ou a morte de Desdêmona, 
por causa de um lenço. No campo da história, brigou-se por causa de cavalos, de vasos 
tidos como sagrados. Nos tempos da nobreza, por filhos que não nasceram na hora 
devida e por outros que nasceram na indevida hora. 

 Critiquei a generalização do amigo, mas aqui, no fundo, concordei com quase tudo 
que ele dizia. A violência é tão humana quanto o amor – sentimento que também causa 
violência quando contrariado ou traído. 

 Após a conversa, voltando para o carro, vi uma velhinha ser assaltada na esquina da 
Barata Ribeiro com Santa Clara, um sujeito magrinho, de short, tirou-lhe a bolsa com 
força, a velhinha caiu, ajudei-a a levantar-se, alguém já havia pedido uma ambulância 
pelo celular. Tudo bem, segui meu caminho e só então, quando peguei o volante do 
carro, notei que minha mão estava suja do sangue da velhinha. Ela se machucara na 
fronte e eu havia segurado sua cabeça. 

 Cena que deveria esquecer logo e, mesmo que não a esquecesse, não mereceria 
memória e crônica. Mas fiquei impressionado com aquele sangue. Lembrei da conversa 
do amigo, a violência que faz parte do equipamento humano. 

 Limpei a mão e o volante com o lenço de papel que apanhei no porta-luvas. Joguei 
o lenço num bueiro junto à calçada. Um cidadão ia passando e me reprovou a falta de 
educação e civilidade. Xingou minha mãe. Eu xinguei a dele e fui embora. “ 

Carlos Heitor Cony. Gazeta do Povo, Curitiba, 17 mar. 2005 
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O autor diz que a cena que serviu de mote para a crônica sequer mereceria a memória ou o registro. O que o fez mudar de 

ideia? Assinale: 

a) A comparação com o amor, que causa violência quando contrariado ou traído. 

b) Ter visto uma velhinha ser assaltada e machucada no centro da cidade. 

c) A lembrança da conversa com o amigo, que o fez concluir que a violência faz parte do equipamento humano. 

d) Uma pessoa tê-lo ofendido por jogar um lenço de papel num bueiro perto da calçada. 

e) A reprovação de um individuo que ao passar reprovo-o por ter sido mal educado ao jogar o lenço num bueiro. 

 

 

 

O uso do diminutivo pode sugerir vários sentidos. Assinale a alternativa que expressa os sentidos sugeridos pelo uso do 

diminutivo de “velha” e “magro”, respectivamente, no trecho: 

              

          “Após a conversa, voltando para o carro, vi uma velhinha ser assaltada na esquina da 

“Barata Ribeiro com Santa Clara, um sujeito magrinho, de short, tirou-lhe a bolsa com força,...” 

 

a) Tamanho e tamanho. 

b) Tamanho e desprezo. 

c) Carinho e tamanho. 

d) Carinho e carinho. 

e) Tamanho e esnobação 

 

 

 

 

O texto está dividido em seis parágrafos, cada um deles possui uma ideia central. Assinale a alternativa que expressa às 

ideias centrais por parágrafo: 

 

a)  

I. Um amigo do narrador tenta convencê-lo de que a violência é inerente ao ser humano. 

II. Exemplos de atos de violência por motivos fúteis são apresentados para defender a tese do amigo. 

III. O narrador assume que concorda com quase tudo que o amigo disse, embora critique a generalização feita por ele. 

IV. O narrador presencia um assalto cometido contra uma velhinha, logo após a conversa, antes mesmo de chegar ao 

carro e a auxilia. 

V. O sangue na mão do narrador o impressiona e o leva a refletir sobre a conversa com o amigo. 

VI. Ao jogar o lenço sujo de sangue na rua, o narrador é repreendido e ofendido, então, ofende também quem o ofendeu 

e vai embora. 

 

b)  

I.  O tempo de conversa entre o narrador e seu amigo foi muito longo. 

II. Exemplos de atos de violência por motivos fúteis são apresentados para refutar a tese do amigo. 

III. Comparação entre a violência e o amor. 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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IV. O narrador presencia um assalto cometido contra uma velhinha, logo após a conversa, antes mesmo de chegar ao 

carro e a auxilia. 

V. O sangue na mão do narrador o impressiona, mas o fato logo deve cair no esquecimento. 

VI. Ao jogar o lenço sujo de sangue na rua, o narrador é repreendido e ofendido, então, cala-se e vai embora. 

 

c)  

I. O tempo de conversa entre o narrador e seu amigo foi muito longo. 

II. Alguns atos de violência por motivos fúteis não podem servir para justificar a tese do amigo. 

III. Embora critique a generalização feita pelo amigo, o narrador assume que concorda com quase tudo que ele disse. 

IV. O narrador, dias depois, presencia um assalto cometido contra uma velhinha. 

V. O sangue na mão do narrador o impressiona, mas o fato logo deve cair no esquecimento. 

VI. Ao jogar o lenço sujo de sangue na rua, o narrador é repreendido e ofendido, então, cala-se e vai embora. 

 

d)  

I. Um amigo do narrador tenta convencê-lo de que a violência é inerente ao ser humano. 

II. Exemplos de atos de violência por motivos fúteis são apresentados para defender a tese do amigo. 

III. O narrador presencia um assalto cometido contra uma velhinha, logo após a conversa, antes mesmo de chegar ao 

carro e a auxilia. 

IV. Embora critique a generalização feita pelo amigo, o narrador assume que concorda com quase tudo que ele disse. 

V. O sangue na mão do narrador o impressiona e o leva a refletir sobre a conversa com o amigo. 

VI. Ao jogar o lenço sujo de sangue na rua, o narrador é repreendido e ofendido, então, cala-se e vai embora. 

 

e)  

I. O narrador comete um ato de violência e tenta convencer o amigo a fazer o mesmo 

II. Nenhum caso de violência serve para ilustrar a posição de defesa do amigo sobre o ser humano 

III. Ao ser repreendido por sua falta de educação ele dar razão ao amigo sobre a índole do ser humano  

IV. O narrador se lembra de um ato de violência que presenciou há alguns atrás para provar sua tese 

V. Ele se ofende por ter sido repreendido por sua falta de educação ao jogar o lenço na rua 

VI. Ao se ferir ele lembra da conversa que teve com o amigo sobre a violência inerente ao ser humano 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços em branco: 

“É preciso que __________ novidades interessantes que _______ e ________ ao mesmo tempo”. 

a) surjam – divertem – instruam; 

b) surjam – divirtam – instruam; 

c) surjam – divirtam – instruem; 

d) surgem – divertem – instruem; 

e) surgem – divirtam – instruam. 

 

 

 

 

QUESTÃO 04 
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Leia o poema abaixo do poeta romântico Álvares de Azevedo, escrito um mês antes de sua morte em seguida responda as 

questões propostas. 

Se eu morresse amanhã 

 
 

Se eu morresse amanhã, viria ao menos 

Fechar meus olhos minha triste irmã; 

Minha mãe de saudades morreria 

Se eu morresse amanhã! 

 

Quanta glória pressinto em meu futuro! 

Que aurora de porvir e que manhã! 

Eu perdera chorando essas coroas 

Se eu morresse amanhã 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ao longo do poema os tempos verbais sofrem variação. Observe as formas verbais empregadas na 1ª estrofe. Em que 

tempo e modo estão? 

a) Morresse: pretérito imperfeito do subjuntivo; viria e morreria: futuro do pretérito do indicativo. 

b) Morresse: pretérito Imperfeito do Indicativo; viria e morreria: pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo. 

c) Morresse: Futuro do Pretérito do subjuntivo; viria e morreria: Futuro do Subjuntivo. 

d) Morresse: pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo; viria e morreria: Futuro do Presente do Indicativo. 

e) Morresse: pretérito Perfeito do Indicativo; viria e morreria: Futuro do Subjuntivo. 

 

 
 

De acordo com a variedade padrão da língua, os tempos e modos verbais da 1ª estrofe estão em perfeita correlação? 

a) Sim o pretérito imperfeito do indicativo se correlaciona com o pretérito mais-que-perfeito do indicativo 

b) Não, pois o futuro do pretérito do subjuntivo não se correlaciona com o futuro do subjuntivo. 

c) Sim, o futuro do pretérito do indicativo se correlaciona com o pretérito imperfeito do subjuntivo. 

d) Sim, pois o pretérito mais-que-perfeito do indicativo se correlaciona com o futuro do presente do indicativo. 

e) Sim, pois o pretérito perfeito do indicativo se correlaciona com o futuro do subjuntivo. 

 

 
 

Observe agora que na 2ª, na 3ª e na 4ª estrofes são feitas as seguintes correlações verbais: perdera/batera/emudecera – 

morresse. As três primeiras formas estão no pretérito mais – que - perfeito do indicativo, mas tem, no contexto, valor 

semântico de outro tempo verbal. Qual é ele? 

a) Pretérito Imperfeito do indicativo 

b) Pretérito imperfeito do subjuntivo 

c) Pretérito perfeito do indicativo 

d) Futuro do pretérito do indicativo 

e) Futuro do pretérito do subjuntivo 

Que dor! Que céu azul! Que doce n’alva. 

Acorda a natureza mais louçã! 

Não me batera tanto amor no peito 

Se eu morresse amanhã! 

 

Mas essa dor da vida que devora 

À ânsia de glória, o dolorido afã... 

A dor no peito emudecera ao menos 

Se eu morresse amanhã 

 

(In: Álvares de Azevedo. São Paulo: Abril 

educação, 1982.p. 51 Literatura 

Comentada). 

 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 



                                                                                                                     

 

 
 Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                             ~ 6 ~                                                 Instituto Machado De Assis 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI 

 

 

 

Em todas as estrofes, há a conjunção se que funciona como suporte linguístico para o eu lírico adentrar o plano hipotético, 

o plano da fantasia. Qual dos seguintes valores semânticos ela expressa? 

 

a) Causa e indicação 

b) Consequência e proporção 

c) Tempo e valor 

d) Adversidade e adição 

e) Condição e concessão 

 

 

 

 

Leia a frase abaixo de Millôr Fernandes 

 

 

 

 

 

 

A palavra mal, no caso específico da frase acima de Millôr, é: 

 

a) Substantivo 

b) Advérbio 

c) Conjunção 

d) Preposição 

e) Adjetivo 

 

 

 

 

Indique a única sequencia em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

 

a) fanatizar - analizar - frizar.  

b) fanatisar - paralizar - frisar.  

c) banalizar - analisar - paralisar.  

d) realisar - analisar - paralizar. 

e) utilizar - canalisar - vasamento. 

 
 
 
 
 
 

 

Beber é mal, mas é muito bom. 

(FERNANDES, Millôr, Folha de S. Paulo, 5 de ago. 2001, p. 18.). 

 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES                            QUESTÕES DE 11 A 15 
 

 
 

 

 

 

 

Acompanhe a seguinte notícia publicada no site G1 Notícias, em 24/05/2012, às 15h45:  

 

Comissão aprova projeto que inclui casamento gay no Código Civil 

Proposta da senadora Marta Suplicy não interfere no casamento religioso. 

Projeto ainda precisa passar por CCJ e plenário do Senado e pela Câmara. 

“A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou projeto de lei da senadora Marta 

Suplicy (PT-SP) que introduz no Código Civil a união estável entre casais homossexuais e a possibilidade da 

conversão dessa união em casamento civil”.  

 

Sobre este tema, podemos afirmar corretamente todas as alternativas abaixo, exceto: 

a) A proposta não interfere nos critérios adotados pelas igrejas para o casamento religioso. 

b) O projeto de Marta Suplicy transforma em lei a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que em maio do ano 

passado reconheceu a união estável entre homossexuais como unidade familiar. 

c) No Brasil, atualmente, outras instituições que já reconhecem a união de casais do mesmo sexo, como o Supremo 

Tribunal Federal, a Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

d) Se transformado em lei, o projeto eliminará dificuldades de casais homossexuais para conseguir efetivar o casamento 

civil, já que, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, alguns juízes argumentam que não existe legislação sobre o 

assunto. 

e) O reconhecimento da união estável homoafetiva não encontra respaldo em nenhuma legislação latino-americana, 

sendo que, caso o Projeto seja aprovado, o Brasil será o pioneiro no tema. 

 

 

 

 

No último dia 21 do mês de maio, o Governo Federal anunciou redução em uma espécie de tributo para um setor bem 

específico da indústria, que gerou uma redução no preço de tais produtos, gerando descontos de até 10% (dez por cento) 

do valor antes comercializado. Que tributo foi este que sofreu redução e a que setor é destinado tal medida? 

a) IPI e Setor de Calçados. 

b) IR e Setor de Imóveis. 

c) IOF e Setor Farmacêutico. 

d) IPI e Setor Automobilístico. 

e) IOF e Setor Agroindústria. 

 

 

 

O mais recente escândalo político de Brasília tem como personagem central o empresário goiano Carlos Augusto Ramos, 

o “Carlinhos Cachoeira”. Sobre tal assunto, avalie as seguintes afirmativas: 

I – Na operação “Monte Carlo”, levada a frente pela Polícia Federal, as ligações grampeadas acabaram por mostrar uma 

ligação do contraventor com o Senador goiano Demóstenes Torres, que, uma vez acuado, prontamente se afastou de seu 

cargo no Congresso Nacional. 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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II – A ligação obscura com Cachoeira, levou Demóstenes Torres a ser alvo de inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), perder a liderança do seu partido (PSOL, do qual pediu, posteriormente, para sair), responder processo no 

Conselho de Ética e Disciplina do Senado Federal e ter seu sigilo bancário quebrado por ordem judicial. 

III – Em 17 de abril de 2012, líderes partidários apresentaram requerimento de criação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) mista para investigar as relações do contraventor Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados, 

entre os quais parlamentares e empresários. Dois dias depois, o requerimento é lido em sessão conjunta do Congresso, e 

a CPI é oficialmente criada.  

IV – Em 3 de maio de 2012, o relator da denúncia contra Demóstenes no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 

senador Humberto Costa (PT-PE) pede abertura de processo disciplinar contra Demóstenes Torres, que resultou em sua 

cassação, poucos dias depois. 

Dessa forma, podemos afirmar que: 

a) Somente os itens I e II estão corretos. 

b) Somente os itens III e IV estão corretos. 

c) Somente o item III está correto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

 

 

 

 

Sobre a cúpula do BRICS, que ocorreu no fim de março de 2012, podemos afirmar todas as alternativas abaixo, exceto: 

a) A cúpula dos BRICS de 2012 foi a quarta versão do evento anual, uma conferência de relações internacionais à qual 

comparecem os chefes de estado dos cinco países-membros: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.  

b) Esta foi a primeira reunião com a participação da África do Sul, o último pais a entrar na cúpula. 

c) O tema do evento foi "A Parceria dos BRICS para a Estabilidade Global, Segurança e Prosperidade". 

d) A cúpula teve diversas discussões entre os chefes de estado sobre questões políticas, incluindo a economia global, o 

terrorismo e a segurança energética. 

e) A cúpula aconteceu no hotel Taj Palace em Nova Déli, sendo a primeira vez que a Índia hospedou a cúpula dos BRICS.  

 

 

 

O ano de 2012 tem sido um ano de importantes mudanças no cenário político mundial, já que figuras importantes 

politicamente foram eleitas, enquanto outras caíram por meio de golpes ou crises. Desta forma, julgue os itens abaixo: 

(  ) François Hollande  foi eleito presidente da França. 

(  ) Taur Matan Ruak foi eleito presidente de Timor-Leste. 

(  ) Vladimir Putin foi eleito presidente da Rússia. 

(  ) Em 17 de fevereiro, Christian Wulff, presidente da Suíça, apresenta a sua demissão. 

(  ) Em 12 de abril, uma junta militar toma o poder em golpe de estado na Guiné-Bissau. 

Desta forma, o correto preenchimento das lacunas acima leva à seguinte sequência: 

a) V – V – V – F – V. 

b)  V – F – V – F – V. 

c)  V – V – F – F – V. 

d)  F – V – V – F – F. 

e) V – V – V – F – F. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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CONHECIMENTOS LOCAIS                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 
 

 

 
 
 

Com uma área total de 957, 62 km² (quilômetro quadrado) o município de Altos-PI encontra-se localizado na mesorregião 

do: 

a) Centro-Norte Piauiense 

b) Sudoeste Piauiense  

c) Centro Sul Piauiense  

d) Oeste Piauiense 

e) Norte Piauiense 

 

 

 

Sobre o município de Altos-PI, marque a alternativa CORRETA: 

I.A BR 316 é a via que liga Altos a Teresina, longitudinalmente. 

II.O município de Altos-PI originou-se do povoado chamado Olho d’água, caracterizado pela existência de uma nascente, 

no local conhecido como olho d’água do Éneas. 

III.Dentre as pessoas com 15 anos, menos da metade é alfabetizada; 

IV.O município é limitado a norte por José de Freitas e Campo Maior, a leste por Coivaras, a sul por Pau D’Arco do Piauí e 

a Oeste por Teresina. 

a) Os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o  item IV está correto. 

d) Existem três itens corretos. 

e) Apenas o item II está correto. 

 

 

 

Sobre o município de Altos-PI, julgue os itens a seguir: 

I. O município conta com rios perenes, cachoeiras e riachos com piscinas naturais, possuindo uma estrutura propicia ao 

ecoturismo e a prática de esportes radicais. 

II. A cidade de Altos possui três sítios paleontológicos, com a presença de lenhas fósseis que datam de 230 a 250 milhões 

de anos (Era Paleozóica) localizadas nas zonas rurais Gameleira, Serra do Gustavo (também conhecida como Boqueirão 

do Brejo) e Barrinha. 

III. A cidade de Altos possui a Floresta Nacional dos Palmares (único do estado) com 170 ha, unidade de conservação 

ambiental federal administrado pelo IBAMA. 

IV. Em 1938, através da Lei Estadual nº  159 de 16/12/1938, foi criado o distrito com a denominação de Altos-PI, ainda 

estão subordinado a Campo Maior  

a) Os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item IV está correto. 

d) Existem três itens corretos. 

e) Os itens II e III estão errados. 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Identifique a alternativa correta. 

a) Altos-PI possui uma biblioteca Municipal Dr. José Barros, situada na Praça Cônego Honório, no centro da Cidade. 

b) O município de Altos-PI é constituído de uma grande rede de ensino nas redes pública e privada. A rede municipal 

dispõe 78 escolas, a rede estadual 17 escolas e a rede particular conta com 15 (quinze) escolas, atendendo os níveis de 

ensino infantil, fundamental e médio. 

c) Riquezas minerais do município de Altos-PI: Amianto, Barita, Granito, Opala, Chumbo e Talco. 

d) A vegetação de Altos, é composta por caatingas, arbustivas, caatingas arbóreas e campo cerrado. 

e) O maior lençol freático do mundo localiza-se em solos piauienses e boa parte desse potencial pertence à região de 

Altos-PI. 

 

 

 

 

Fundado em 1922, o município de Altos-PI encontra-se localizado na microrregião: 

a) Grande Teresina 

b) Médio Parnaíba 

c) Alto Parnaíba 

d) Litoral Piauiense 

e) Baixo-Parnaíba.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

ÁREA LIVRE 
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O agente comunitário de saúde, no trabalho de proteção à saúde da mulher, deve orientá-la a: 

a) Realizar exames preventivos de mama e de doenças transmissíveis, caso sintam algum sintoma das respectivas 

doenças. 

b) Realizar exclusivamente exames preventivos de câncer de mamas e exames de Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

c) Realizar exame de prevenção de câncer de colo de útero e bioquímico. 

d) Realizar Teste do Vírus da Imunodeficiência anualmente 

e) Realizar exames preventivos de câncer de mama e de colo de útero. 

 

 

 

 

O agente comunitário de saúde (ACS) é um profissional muito importante na implementação do Sistema Único de Saúde, 

fortalecendo a integração entre os serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde e a comunidade. São atribuições do 

(ACS), EXCETO: 

a) Identificar sinais e sintomas de agravos/doenças e encaminhar os casos suspeitos para a Unidade de Saúde. 

b) Orientar a comunidade quanto ao uso de medidas de proteção individual e coletiva para a prevenção de doenças. 

c) Analisar os dados sobre as informações epidemiológicas referentes às doenças/agravo na área de atuação da Unidade 

Básica de Saúde (UBS). 

d) Acompanhar os usuários em tratamento e orientá-lo quanto à necessidade de sua conclusão. 

e) Promoção de ações de educação para saúde individual e coletiva. 

 

 

 

Sobre o Cadastramento Familiar, assinale a opção ERRADA: 

a) A etapa inicial do trabalho do Agente Comunitário de Saúde é o cadastramento das famílias de sua microárea, o seu 

território de atuação, com, no máximo, 750 pessoas. 

b) O cadastro possibilita o conhecimento das reais condições de vida das famílias residentes na área de atuação da 

equipe. 

c) Para realizar o cadastramento é necessário o preenchimento de fichas específicas. 

d) É através do cadastramento que o Agente conhece as reais condições da população, inclusive a vida pessoal de cada 

família. 

e) Ao realizar o cadastramento é possível identificar os principais problemas de saúde, esse trabalho contribui para que os 

serviços possam oferecer uma atenção mais voltada para a família, de acordo com a realidade e os problemas de cada 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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Em relação à Visita Domiciliar é CORRETO afirmar: 

a) É a atividade mais importante do Agente Comunitário de Saúde, mas só deve ser realizada em casos especiais. 

b) Antes de fazer uma visita, é necessário ter claro o motivo da visita. É importante informar às pessoas o motivo, sua 

utilidade e a sua importância. 

c) É objetivo da visita domiciliar identificar famílias carentes e encaminhá-las para Assistência Social. 

d) Não é preciso fazer todo mês, mas pode ser feita a cada três meses. 

e) Os Agentes de Saúde só devem visitar os grupos de risco. 

 

 

 

 

A leishmaniose tegumentar americana (Calazar) é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoários do 

gênero Leishmania, de transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas.  Dentre as ações profiláticas contra esta 

doença, destacam-se as medidas: 

I- Diagnóstico precoce dos casos e tratamento dos doentes. 

II- Eliminação dos cães com sorologia positiva. 

III- Combate às formas adultas do inseto vetor. 

Assinale a opção CORRETA: 

a) Somente a opção I está correta. 

b) As opções  I e  II estão corretas. 

c) Somente a opção III  está correta. 

d) As opções II e III estão corretas. 

e) Todas as opções estão corretas. 

 

 

 

 

Das alternativas abaixo NÃO são instrumentos de trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS): 

a) Cadastramento das famílias. 

b) Visita domiciliar periodicamente. 

c) Mapeamento da comunidade. 

d) Reuniões comunitárias. 

e) Entregar medicamentos quando a família solicitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira coluna: 

I. Doença Sexualmente Transmissível- DST. 

II. Doença transmitida pelo contato com água, alimentos ou solo contaminado. 

III. Doença relacionada com a hereditariedade ou estilo de vida. 

(   ) Hepatite A 

(   ) HPV- Papiloma Vírus Humano 

(   ) Hipertensão Arterial 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA: 

a) I, II, III. 

b) II, I, III 

c) III, II, I 

d) III, I, II 

e) I, III, II 

 
 

 

 

A transmissão da Tuberculose se dá por meio de: 

a) Beijo e contato com copos e talheres contaminados. 

b) Tosse e contato com copos e talheres contaminados. 

c) Fala, tosse e contato com talheres contaminados. 

d) Fala, espirro e principalmente tosse. 

e) Fala, aperto de mão e contato com toalhas contaminadas 

 

 

 

 

A doença de Chagas ainda hoje é um grande problema de saúde pública. É uma patologia causada por um protozoário e 

tem o triatomíneo (conhecido como barbeiro) como o principal transmissor. Muitas pessoas morrem anualmente por causa 

dessa endemia. Essa patologia, também pode ser transmitida através de: 

a) Transfusão de sangue e por transmissão congênita. 

b) Do espirro ou tosse de pessoas contaminadas. 

c) Contatos com pessoas doentes. 

d) Beijos e abraços de pessoas acometidas pela doença. 

e) O contato humano com águas infectadas pelas cercarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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A hepatite é uma doença viral aguda com infecções assintomáticas e sintomáticas, que é transmitida por via fecal-oral, de 

uma pessoa infectada para outra saudável ou através de alimentos ou água contaminada. Dentre os tipos de hepatite, 

assinale aquelas que apresentam, em comum, essas formas de transmissão: 

a) A, B, C, D e E. 

b)  D e E. 

c)  A e E. 

d)  C e D. 

e)  B e C. 

 
 

 

 
Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, que se manifesta principalmente através de sinais e 

sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés. Como 

ocorre a transmissão dessa doença: 

a)  A principal via de transmissão são as vias aéreas superiores, o trato respiratório. No entanto, para que a transmissão 

do bacilo ocorra, é necessário um contato direto com a pessoa doente não tratada. 

b) A transmissão só ocorre através do contato direto com a pessoa infectada, mesmo com a pessoa em tratamento. 

c) Através da transmissão vertical: da mãe para o filho, seja durante a gravidez, no parto ou depois do parto. 

d) Pode ocorrer através de relação sexual, sem proteção. 

e) Ocorre através da ingestão de água ou alimentos contaminados. 

 

 

 

Prevenção consiste em procedimentos que visam proteger e melhorar a saúde de uma população. Para que uma ação 

sanitária possa ser desenvolvida para combater uma doença, é indispensável que algumas ou todas as causas assim 

como o modo, devam participar do desenvolvimento da doença para que sejam identificadas. Sobre as ações preventivas 

é CORRETO afirmar que: 

a) As ações saneadoras promovem a utilização de agentes saneantes (água sanitária) em locais ocupado por 

populações de classes baixa. 

b) As ações educativas levam à comunidade, os conhecimentos relativos às ações de saúde, objetivando a aceitação do 

programa a ser implantado e facilitar-lhe o uso de princípios higiênico- sanitários. 

c) A pasteurização é um recurso largamente utilizado para a descontaminação do leite, porém sua ineficiência promove 

o aumento dos casos de salmoneloses. 

d) As vacinas antitóxicas são vacinas preparadas com patógenos sem qualquer atenuação ou processo que diminua a 

virulência deste. 

e) A vacinação é o único processo preventivo que não apresenta efeito colateral, e tendo 100% de eficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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O regulamento técnico sobre as condições higiênico/sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos 

produtores/industrializadores de alimentos, aprovado pela secretaria de vigilância sanitária do ministério da saúde, tem 

como objetivo estabelecer os requisitos gerais de higiene e de boas práticas de fabricação para alimentos 

produzidos/fabricados para o consumo humano. Sobre este regulamento podemos afirmar que: 

I. Alguns alimentos podem ser produzidos e/ou cultivados em áreas onde há a presença de substâncias potencialmente 

nocivas que possam de alguma forma provocar um risco para saúde. 

II. As medidas de controle que compreende o tratamento com agentes químicos, biológicos ou físicos devem ser 

aplicadas somente sob a supervisão direta do pessoal tecnicamente qualificado. 

III. Os métodos e procedimentos para colheita, produção, extração, e abate, devem ser higiênicos, sem constituir um 

perigo potencial para a saúde e nem provocar a contaminação dos produtos.  

IV. Os meios de transporte de alimentos colhidos, transformados ou semi-processados não necessitam de adequação, 

visto que após a transformação, o alimento não necessita de cuidados especiais. 

Estão INCORRETAS:  

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) I, II e IV 

d) I, II e III. 

e) Todos. 

 

 

 
 

 

A qualidade da água para consumo humano deve ser garantida a partir de ações centradas nos conceitos de vigilância e 

controle da qualidade da água para consumo humano. Sobre as exigências aplicáveis aos sistemas e soluções 

alternativas de abastecimento de água, pode se afirmar, EXCETO: 

a) Toda água para consumo humano suprida por manancial superficial e distribuída por meio de canalização deve incluir 

tratamento por filtração. 

b) A água fornecida para consumo humano, por meio de veículos, deve conter um teor mínimo de cloro residual livre de 

0,5 mg/L. 

c) O sistema de abastecimento de água deve contar com responsável técnico, profissionalmente habilitado. 

d) O veículo utilizado para fornecimento de água deve conter, de forma visível, em sua carroceria, a inscrição: "ÁGUA 

POTÁVEL". 

e) A água fornecida para o consumo humano não deve conter nenhum tipo de contaminante ou aditivo, ficando proibido 

a presença de cloro residual na água. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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A melhor medida para evitarem-se doenças imuno-preveníveis é a vacinação. Com relação a esta, podemos afirmar que 

todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 

a) Consiste na inoculação de um antígeno na corrente sanguínea de uma pessoa, visando à produção de anticorpos. 

b) A pessoa vacinada é aquela que recebeu uma dose da vacina, independentemente de ter recebido o esquema 

completo.  

c) A pessoa imune é aquela que possui anticorpos protetores específicos contra determinado agente infeccioso. 

d) A vacinação auxilia na prevenção de doenças, mas  não contribui de forma significativa para erradicação de doenças. 

e) Têm como objetivo erradicar, eliminar e controlar as doenças imuno-preveníveis. 

 

 

 

 

São métodos contraceptivos classificados como de barreira, EXCETO: 

a) Anel vaginal 

b) Camisinha 

c) Diafragma 

d) Espermicidas 

e) Esponja contraceptiva 

 

 

 

 

São doenças veiculadas pela água e por alimentos: 

a) Dengue, AIDS, Coqueluche. 

b) Hepatite A, Febre tifoide, Cólera. 

c) Malária, Pneumonia, Hepatite B. 

d) Hepatite A, Doença de Chagas, Cólera. 

e) Esquistossomose, Elefantíase, Doença de Chagas. 

 

 

 

 

Em relação aos cuidados básicos na manipulação de alimentos, assinale a opção incorreta. 

a) Lavar as frutas, verduras e legumes em água corrente. 

b) Quando for utilizar ovos com casca rachada,  ter o cuidado de lava-los bem antes de consumi-lo. 

c) Lavar bem os utensílios que tiveram contato com o chão. 

d) Lavar as mãos antes de preparar os alimentos. 

e) Os produtos que necessitam de refrigeração não podem ficar mais de 30 minutos em temperatura ambiente. 

 

 

 

 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 
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Marque a opção que apresenta o modo de transmissão do sarampo: 

a) É transmitido através de secreções e saliva de animais infectados. 

b) É transmitido diretamente de pessoa a pessoa, através das secreções nasofaringes. 

c) Através de picada de pulgas infectadas. 

d) A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta a urina de animais infectados. 

e) Através de picada de mosquitos infectados. 

 

 

 

 

São medidas relacionadas ao saneamento básico, marque a INCORRETA: 

a) Tratamento adequado das águas de abastecimento. 

b) Destinação adequada para o lixo. 

c) Planejamento de um sistema de esgotamento sanitário. 

d) Diminuição do nível de pobreza. 

e) Sistema de coleta de lixo eficiente. 

 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




