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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). 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia o texto abaixo e responda as questões referentes. 

 

SE NÃO ME FALHA A MEMÓRIA 

 

Memória boa tinha aquele velho. Correu os 

olhos pelo cartório onde eu era escrivão e veio direto à 

minha mesa: 

− Sr. Escrivão, meus respeitos − fez um 

salamaleque: − Queria que o senhor me desse 

informações sobre um inventário. 

− Às suas ordens − e retribuí o comprimento: − 

Inventário de quem? 

− Já lhe digo o nome do falecido. Minha 

memória ainda é das melhores – apesar de ter sofrido 

uma comoção cerebral há poucos dias, ainda não estou 

inteiramente bom. Espera aí, deixa ver... Sou advogado 

há mais de quarenta anos, não esqueço o nome de um 

constituinte, vivo ou morto. Hoje em dia... Benvindo! 

− Como? 

O nome do falecido era Benvindo. Isto! 

Benvindo Lopes. Marido da minha cozinheira. Faleceu 

há pouco tempo. Ela já não está boa da cabeça e se eu 

não me lembrar o nome do marido dela, quem é que 

haveria de lembrar? Levindo Lopes. 

− O senhor disse Benvindo. 

− Eu disse Benvindo? Veja o senhor! 

− É Levindo ou Benvindo? 

Ele ficou pensativo um instante: 

− Benvindo seja – respondeu afinal, muito sério. 

Depois de verificar no fichário, expliquei-lhe que 

deveria trazer uma petição. O velho agradeceu e saiu, 

assegurando-me que sim, não esqueceria. Nem dez 

minutos haviam decorrido e tornou a surgir na porta: 

− Sr. Escrivão, já que o senhor ainda há pouco 

foi tão amável, e sem querer abusar, posso lhe pedir 

uma informação? É sobre um inventário, esqueci de lhe 

dizer. Minha memória é muito boa, mas sofri há dias 

uma comoção cerebral... 

− O senhor me disse – sorri-lhe, solícito: − Qual 

é o inventário, desta vez? 

− Inventário de... de... Não vê o senhor? A 

minha cozinheira... O marido dela... 

− Benvindo Lopes? 

− Isso! Benvindo Lopes. Como é que o senhor 

sabe? 

− O senhor já me tinha dito. 

− Mas sim senhor! Vejo que também tem boa 

memória. 

Tornei a explicar-lhe a mesma coisa, isto é, que 

deveria trazer uma petição. Não esquecesse. 

− Não, não me esqueço. 

Agradeceu e se afastou. Deteve-se a meio 

caminho da porta. 

− Veja o senhor! Já ia me esquecendo é do 

motivo principal que me trouxe aqui: a minha cozinheira, 

que está mais velha do que eu, perdeu o marido há 

pouco tempo e estou cuidando do inventário dele... 

− Sabe o nome do falecido? − perguntei, sem 

me alterar. 

− Como não? Minha memória ainda funciona, 

para nomes então, principalmente. Ora, pois. É Levindo 

não sei o quê... 

− Não será Benvindo? 

− Isso! Benvindo... Benvindo Lopes, se não me 

engano. 

− Este nome não me é estranho – limitei-me a 

murmurar.  

(Rubem Alves) 

 

01) Sobre o texto acima é CORRETO afirmar que é: 

 

(A) Um texto dissertativo em que ideias pessoais foram 

expressas. 

(B) Narrativo, onde há acontecimento e personagens. 

(C) Relato a respeito de um fato verídico presenciado 

pelo autor. 

(D) Poético onde existe um alto grau de sentimento 

presente. 

 

02) Na seguinte frase: “... Às suas ordens...” pode se 

observar o uso da crase. Assinale dentre as 

alternativas abaixo aquela onde houve uso 

INCORRETO do acento grave indicador da crase. 

 

(A) A proposta do governo é semelhante à da oposição 

(B) Os grevistas foram à prefeitura e depois à praça. 

(C) Percorreu o país de ponta à ponta. 

(D) Consertamos o carro às pressas e saímos às 

escondidas. 

 

03) O título do texto possui, sequencialmente, ideias 

de: 

 

(A) Afirmação e dúvida. 

(B) Dúvida e negação. 

(C) Afirmação e negação. 

(D)  Condição e negação. 

 

04) De acordo com o contexto, o vocábulo 

“salamaleque”, no 2º parágrafo denota: 

 

(A) Saudação. 

(B) Agrado. 

(C) Alerta. 

(D) Aviso.  

 

05) Transpondo a frase: “Os danos deveriam ter sido 

reparados pelo responsável” para a voz ativa, 

obtém-se a forma verbal; 

 

(A) Haviam de ser reparados 

(B) Tinham reparado. 

(C) Devia ter reparado 

(D) Deveria ter reparado. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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06) Durante o texto, várias vezes empregou-se as 

reticências com o objetivo de: 
 

(A) Caracterizar os esquecimentos do personagem 

(B) Desmerecer o escrivão. 

(C) Desmerecer o velho. 

(D) Criar um suspense 

 

07) A reação do escrivão diante da situação exposta no 

texto demonstra: 

 

(A) A fragilidade do ser humano. 

(B) A paciência do escrivão. 

(C) A incompetência do escrivão. 

(D) A perspicácia do escrivão. 

 

08) Após ler todo o texto, é possível afirmar em relação 

ao trecho: “Memória boa tinha aquele velho”, que 

está sendo demonstrado (a): 
 

(A) Uma comparação entre dois seres. 

(B) O uso de ideias de sentido contrário. 

(C) O uso de expressões suaves no lugar de 

expressões rudes. 

(D) Uma ironização, dizendo o contrário do que é 

realmente. 

 

09) Analise as orações abaixo utilizando a colocação 

pronominal: 

 

I. Nunca se lamentou do fato, nem nos pediu ajuda. 

II. Contar-lhe-emos toda a verdade sobre o assunto. 

III. Por gentileza, peço-lhe que venha aqui. 

IV. Me entregou a carta, me abraçou e retirou-se da 

sala. 

 

Após análise das orações acima podemos concluir que 

estão corretas somente em: 
 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) I, III e IV 

(D) III e IV 

 

10) O antônimo de Memória é: 
 

(A) Olvido 

(B) Reminiscencia 

(C) Recordação 

(D) Anamnese 

 

11) Assinale a alternativa que indica corretamente o 

valor semântico (sentido da relação) das 

preposições em destaque nas frases: 
 

I. Ele sempre cuidou da família com muita dedicação. 

II. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade 

natal. 

III. Desde pequenos, os príncipes eram preparados 

para a liderança. 

IV. A pequena casa de madeira foi destruída a 

machado. 

(A) Modo – causa – finalidade – instrumento  

(B) Modo – companhia – modo – modo. 

(C) Causa – modo – finalidade – instrumento. 

(D) Companhia – causa – semelhança – modo. 

 

12) O período a seguir foi transformado. Assinale a 

alternativa que NÃO houve prejuízo do significado: 

“Correu os olhos pelo cartório onde eu era 

escrivão...”. 

 

(A) Correu os olhos pelo cartório em que eu era 

escrivão. 

(B) Correu os olhos pelo cartório a que eu era escrivão 

(C) Correu os olhos pelo cartório para que eu era 

escrivão. 

(D) Existem anteriormente duas opções corretas. 

 

13) Assinale o item em que há erro, ou não, no 

emprego de parônimas de acordo com o sentido.  

 

(A) O médico preiscreveu rigorosa dieta. 

(B) O sinônimo de confirmar é ratificar. 

(C) A empresa é nova, por isso os serviços estão 

incipientes. 

(D) É um político notável digno de nosso preito. 

 

14) Assinale a alternativa em que o sentido da relação 

estabelecida entre as duas orações pela conjunção 

subordinativa em destaque indica causa. 

 

(A) O velho barco voltou ao cais, para que os 

mecânicos o consertassem. 

(B) O velho barco voltou ao cais, assim que a maré 

subiu. 

(C) Como o motor começou a falhar, o velho barco 

voltou ao cais. 

(D) Caso o motor começasse a falhar, o velho barco 

voltaria ao cais. 

 

15) Considere a frase abaixo: 

 

___teus planos e ___-te para os tempos difíceis 

que virão. 

 

Os pronomes teus e te, como você sabe, são de 2ª 

pessoa do singular, ou seja, o falante está tratando o 

interlocutor por tu. Suponha que a pessoa que fala 

queira dar um conselho para o ouvinte, ela precisará 

usar o imperativo afirmativo. Levando em conta esse 

fato, indique a alternativa que completa corretamente as 

lacunas da frase. 

 

(A) reveja – prepare 

(B) revê – prepare 

(C) revê – prepara 

(D) reveja e prepares 
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16) Analise as afirmações abaixo: 
 

I. Em um evento ocorrido em 10 de julho de 2013 a 

presidente Dilma Rousseff Apesar de ter sido 

aplaudida de pé em sua entrada e no início de sua 

fala pelos presentes na plateia, ela foi vaiada sob 

pedidos dos prefeitos de revisão do FPM (Fundo de 

Participação dos Municípios), não mencionada em 

seu discurso. 

II. Dilma anunciou um total de R$ 20,4 bilhões em 

recursos para municípios, mas foi vaiada por dizer 

que repassaria R$ 3 bilhões para educação e 

saúde.  

III. Ziulkoski afirmou à plateia que tem trabalhado para 

garantir o repasse de 2% do FPM. "O que foi 

anunciado aqui? 1,3% do FPM. Só que em vez de 

ser permanente, e nós vamos procurar que seja, 

será emergencial", discursou.  

IV. O problema, para os prefeitos, é que o anúncio veio 

acompanhado tanto de orientação para área de 

alocação --educação e saúde--, quanto de previsão 

de continuidade --caso do FPM, que seria fixo. 

Porém, caso fosse via FPM, disse a ministra, a 

primeira parcela destinada aos prefeitos nesta 

quarta-feira seria menor.  

 

Após a análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas II e III estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Todas estão corretas 

 

17) Sobre a eleição de suplentes de senadores 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Em manobra articulada por líderes de todos os 

partidos, o Senado aprovou por 64 votos favoráveis 

e apenas um contrario a proposta que impede a 

eleição de suplentes de senadores que sejam 

parentes até segundo grau dos titulares. 

(B) Além de impedir que os suplentes sejam cônjuges, 

parentes consanguíneos ou afins até o segundo 

grau do titular, a proposta aprovada também acaba 

com a figura do segundo suplente de senador. As 

novas regras não se aplicam aos senadores que 

estão com mandato, eleitos em 2006 e 2010. 

(C)  Os senadores derrubaram a PEC (proposta de 

emenda à Constituição) com mudanças nas regras 

da suplência porque não concordaram com o 

trecho que determina a convocação de nova 

eleição para senador se o titular deixar a Casa de 

forma definitiva. Os suplentes assumiriam somente 

em casos de afastamento temporário.  

(D) O trecho da proposta foi excluído na nova versão, 

após forte lobby dos suplentes que estão no cargo. 

Atualmente, dos 81 senadores, 26 são suplentes --

o que representa 23% da Casa.  

18) Analise as afirmações acima sobre economia 

monetária 

 

I. O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco 

Central, subiu a taxa básica de juros (a Selic) em 

0,5 pontos percentual, indo para 8,5% ao ano 

(estava em 8%). É a terceira reunião seguida do 

Copom em que os juros aumentam. A decisão foi 

unânime. 

II. Com o aumento da Selic a nova poupança passa a 

render mais: agora serão 5,95% ao ano (antes 

estava em 5,6%). Pela nova regra, adotada no ano 

passado, o rendimento da poupança varia 

conforme a Selic, sempre que os juros estiverem 

em 8,5% ou menos ao ano. 

III. No presente o rendimento da poupança está 

próximo de voltar para as regras antigas. Isso já 

acontece se, na próxima reunião do Copom (em 

28/8), houver novo aumento. As regras anteriores 

determinavam que a poupança antiga rendesse 

sempre 6,17% ao ano mais a TR. 

IV. Comunicado distribuído pelo BC mostra que a 

preocupação continua sendo o combate à inflação. 

"O comitê avalia que essa decisão contribuirá para 

colocar a inflação em declínio e assegurar que essa 

tendência persista no próximo ano", informou a 

nota do Copom. Isso repete a orientação dada em 

maio, quando o BC também elevou a taxa básica 

de juros em 0,5 pontos percentual. 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 
 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

19) Assinale a alternativa INCORRETA acerca das 

ações do Papa Francisco. 

 

(A) O Papa Francisco assinou nesta quinta-feira 11 de 

julho de 2013 um decreto que reforça as sanções 

penais contra os abusos a menores de idade na 

Santa Sé e na cúria (o governo do Vaticano), o que 

inclui os crimes de pedofilia e a prostituição de 

menores. 

(B) O texto, que introduz ainda nas leis vaticanas o 

delito de tortura, inclui "o conjunto da categoria dos 

crimes contra os menores: a venda, prostituição, 

recrutamento e violência sexual contra eles, a 

pornografia, a posse de material pornográfico e os 

atos sexuais com menores". 

(C) Em seu postulado, o Sumo Pontífice tomou 

também medidas contra a corrupção na Santa Sé. 

Anteriormente, o papa Francisco anunciou reformas 

no Banco do Vaticano. 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
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(D) Com a sua assinatura, ele criou uma poderosa 

comissão papal especial para desenvolver as 

atividades do banco. Ele também disse que a nova 

comissão terá o dever de mudar tudo no Banco do 

Vaticano, como também é conhecida a instituição. 

O papa Francisco disse ainda que o Vaticano 

certamente não precisa de um banco, mas que as 

áreas de negócio da instituição só devem chegar a 

até "certo ponto". 

 

20) Sobre o exercício da medicina no Brasil analise as 

afirmações abaixo: 

 

I. A presidente Dilma Rousseff sancionou neste mês 

de julho com dez vetos, a lei que disciplina o 

exercício da medicina no país.  

II. O texto foi publicado no Diário Oficial da 

União (DOU). A questão mais polêmica, referente à 

responsabilidade pela formulação do diagnóstico e 

pela prescrição terapêutica, foi vetada pela 

presidente para não prejudicar inúmeros programas 

do SUS (Sistema Único de Saúde). 

III. Também conhecida como Lei do Ato Médico, a 

norma determina que são privativas do médico 

atividades como indicação e execução de 

intervenção cirúrgica, sedação profunda e 

procedimentos invasivos (sejam terapêuticos ou 

estéticos), como biópsias, endoscopias e acessos 

vasculares profundos. 

IV. Os vetos permitem que a aplicação de injeções, 

além de sucções e punções e drenagens, sejam 

feitos por médicos profissionais habilitados para 

isso, bem como a "invasão da epiderme e derme 

com o uso de produtos químicos ou abrasivos". 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 
 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Apenas II e IV estão corretas 
 

 
 
 

21) São chamadas de doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) aquelas causadas por vírus, 

bactérias ou micróbios e que são transmitidas, 

principalmente nas relações sexuais. As principais 

situações que aumentam o risco de se pegar uma 

DST são: 
 

(A) Pessoas que usam drogas injetáveis, 

compartilhando agulhas e seringas, isto é, duas ou 

mais pessoas usando as mesmas agulhas e 

seringas. 

(B) Pessoas que praticam diariamente relação sexual 

usando camisinha  

(C) Pessoas que têm relações sexuais sem usar 

camisinha  

(D) Se duas alternativas estiverem corretas. 

 

22) Considerando seu conhecimento em doenças 

transmissíveis, qual dos itens a seguir é 

considerado uma DST (Doença Sexualmente 

Transmissível): 
 

A)  Amebíase 

B)  Disenteria; 

C)  Cancro duro; 

D)  Candidíase; 
 

23) Em relação ao ambiente x saúde da população 

pode-se dizer: 
 

 

(A) as doenças transmissíveis são reduzidas com 

medidas de saneamento básico. 

(B) o emprego de alta tecnologia é fundamental à 

manutenção da saúde da população carente. 

(C) a criação de mais hospitais previne as doenças 

transmissíveis. 

(D) a distribuição de medicamentos é mais importante do 

que moradia adequada, rede de água e esgoto. 

 
 

24) 4.  Tuberculose é doença grave, transmitida pelo 

ar, que pode atingir todos os órgãos do corpo, em 

especial os pulmões. O microrganismo causador da 

doença é: 
 

 

(A) Vibrio cholerae 

(B) Microbacterium leprae 

(C) Bacilo de Koch 

(D) Candida Albicans 
 

25) A presença no ar, na água, no solo e nos alimentos 

de qualquer substância tóxica, gases, metais, 

bactérias, vírus e fungos, que podem ter efeitos 

adversos ou danosos para ser humano e outras 

espécies vivas, é caracterizado como processo de: 
 

 

A) Atividade Viral 

B) Salubridade Ambiental 

C) Sublimação 

D) Contaminação  
 

26) As epidemias podem ser classificadas segundo o 

tempo e o espaço em: 
 

A) Pandemia, endemia e epidemia. 

B) Pandemia, ondas epidêmicas e surtos epidêmicos. 

C) Surtos epidêmicos, epidemia e epidemia 

progressiva. 

D) Ciclo Epidêmico, endemia precoce e endemia. 
 

27) Condiloma acuminado é uma infecção sexualmente 

transmissível causada pelo papilomavírus humano 

(HPV). O uso de preservativos, a limitação de 

parceiros sexuais e, no caso das mulheres, fazer 

anualmente o papanicolau, são medidas muito 

importantes na prevenção desta doença. Em 

mulheres o HPV pode causar: 
 

(A) Câncer de colo de útero. 

(B) Meningite. 

(C) Sífilis. 

(D) Câncer de mama 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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28) A visita domiciliar é a atividade mais importante do 

processo de trabalho do agente comunitário de 

saúde. Assinale a alternativa que reúne os 

cuidados a serem observados no planejamento de 

visitas domiciliares pelo agente comunitário de 

saúde. 
 

(A) Cadastramento das famílias, preenchimento da 

Ficha A e entrega de relatórios das visitas 

realizadas. 

(B) Cadastramento das famílias e levantamento dos 

casos de hipertensão arterial, obesidade e 

diabetes. 

(C) Roteiro das visitas domiciliares, tempo de duração 

de cada visita e definição do motivo e da 

importância da visita. 

(D) Roteiro das visitas domiciliares, tempo de duração 

de cada visita e atuação como educador em saúde. 

 

29) A Atenção Básica tem a Saúde da Família como 

estratégia prioritária para a sua organização, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde. São ações de saúde desenvolvidas no 

âmbito coletivo e individual pela atenção básica, 

EXCETO: 
 

(A) Atendimentos especializados aos portadores de 

câncer. 

(B) Ações de saúde bucal. 

(C) Ações de educação em saúde. 

(D) Prevenção e diagnóstico das doenças 

 

30) O agente comunitário de saúde deve orientar a 

mulher a fazer o exame preventivo, além disso ela 

deve procurar a unidade básica de saúde sempre 

que sentir ou perceber alterações no seu corpo. 

Sobre estas alterações é CORRETO afirmar: 
 

A) Corrimentos vaginais. 

B) Sangramento intenso ou dor durante a 

menstruação. 

C) Cheiro ruim na vagina. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

31) Todas as informações que o ACS conseguir sobre 

a comunidade ajudará na organização do seu 

trabalho e da equipe de E.S.F. Algumas destas 

informações deverão ser anotadas em fichas 

próprias para compor o Sistema de Informação da 

Atenção Básico – SIAB. Sendo assim, relacione o 

tipo de ficha e sua função no trabalho de ACS: 
 

I – Ficha A 

II – Ficha B 

III – Ficha C 

IV – Ficha D 
 

(   ) –  Cartão espelho da criança para 

acompanhamento das crianças; 

(   ) -  Cadastramento familiar. 

(   ) – Registro de atividades, procedimentos e 

notificações (ficha fechamento); 

(   ) – Ficha de cadastro e acompanhamento mensal, 

podendo ser de gestante, diabético, hipertensos, 

hanseníase e/ou tuberculose 
 

Qual a sequência CORRETA: 
 

A) I - II - III - IV 

B) II - I - III - IV 

C) III - I - IV - II  

D) III - I - II – IV 

 

32) “Toda família deve ser visitada uma vez por mês.” 

Mas ela deve receber mais de uma visita, se existir 

alguma situação de risco, como: 
 

A) Gestantes com problemas de saúde. 

B) Crianças desnutridas. 

C) Recém-nascidos que não estão sendo 

amamentados no peito. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

33) Entamoeba histolytica é o agente etiológico de qual 

doença? 
 

(A) Ancilostomíase. 

(B) Ascaridíase. 

(C) Botulismo. 

(D) Amebíase 

 

34) Um agente comunitário de saúde identificou um 

caso suspeito de AIDS em uma família visitada. 

Qual o procedimento correto a ser tomado por esse 

agente? 
 

(A) Solicitar que os familiares separem talheres, pratos, 

lençóis e toalhas da pessoa para evitar o contágio. 

(B) Trazer a medicação, de imediato, para a pessoa e 

orientá-la a maneira correta de como tomá-la e, 

posteriormente, se não houver melhora encaminhar 

o paciente para um laboratório para que possam 

ser feitos exames. 

(C) Orientar a pessoa dos cuidados para não transmitir 

a doença aos outros membros da família. 

Aproveitar para avisar a todos os vizinhos bem 

como aos outros agentes comunitários para que 

aquele paciente tenha um tratamento especial. 

(D) Encaminhar a pessoa para a unidade básica de 

saúde para fazer o diagnóstico. 

 

35) Sobre a Esquistossomose é INCORRETO afirmar: 
 

(A) O tratamento é feito com antiparasitários, 

geralmente em 12 doses mensais, o tratamento em 

média dura um ano  

(B) É causada por platelmintos da classe Trematoda. 

Estes ocorrem em diversas regiões do mundo 

sendo que, no Brasil, o responsável pela doença é 

o Schistossoma mansoni. 

(C) A prevenção da doença consiste em identificação e 

tratamento das pessoas adoecidas, saneamento 

básico, combate aos caramujos, e informação à 

população de risco. 
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(D) Os sintomas da doença, quando aparecem, surgem 

aproximadamente cinco semanas após o contato 

com as larvas. 

 

36) São formas de contágio da Leptospirose, EXCETO: 
 

(A) Mordida de rato infectado. 

(B) Pelos olhos, em contato com águas infectadas. 

(C) Através da mucosa da pele durante enchentes. 

(D) Ingerindo água contaminada pela urina do rato. 

 

37) A execução dos serviços de saneamento básico 

compete à: 
 

(A) Direção municipal do SUS. 

(B) Direção estadual do SUS. 

(C) Direção federal do SUS. 

(D) Direção distrital do SUS. 

 

38) O Agente Comunitário de Saúde é responsável 

pelo acompanhamento de, no máximo: 
 

(A) 100 famílias ou 75 pessoas. 

(B) 100 famílias ou 1.000 pessoas. 

(C) 150 famílias ou 100 pessoas. 

(D) 150 famílias ou 750 pessoas. 

 

39) Na profilaxia da poliomielite, a via de administração 

da vacina é: 
 

I. Intradérmica 

II. Endovenosa 

III. Oral  

IV. Intramuscular  

 

40) Em relação ao Agente Comunitário de Saúde, 

assinale a alternativa incorreta:O 

(A) Participa do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequado funcionamento da 

Unidade de Saúde da Família. 

(B) Funciona como elo entre a equipe de saúde e a 

comunidade. 

(C) Tem como atribuição cadastrar todas as pessoas 

de sua micro área de atuação e manter os 

cadastros atualizados. 

(D) Mora na comunidade em que atua como Agente de 

Saúde. 

 







