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PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA  
Seleção Pública nº 01/2013 
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I N S T R U Ç Õ E S 

 
Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação e número de questões do seu Caderno de 
Prova, apontando imediatamente qualquer falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 
3. Em cada questão deve ser assinalada somente uma das alternativas. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Questões que contenham 
respostas com rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 14horas as 17horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrido 02 (duas) horas do 
início da mesma, tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 01(uma) hora. 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 20 (vinte) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no “CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
acompanhar a conferência dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 

Disciplina Nº de questões Pontuação por questão 

Parte I – Saúde Pública 10 (dez) questões  2,0 (dois) pontos 

Parte II - Conhecimento Específico  10 (dez) questões  4,0 (dois) pontos 

 
 

Prova Escrita – 20/07/2013 
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PARTE I – SAÚDE PÚBLICA 
(cada questão correta equivale a 2,0 (dois) pontos) 

 
1. Em conformidade com a Lei nº 8.080 de setembro de 1990, o artigo 7º trata dos princípios e diretrizes do 
SUS para as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados. Dentre eles 
podemos citar: Assinale a alternativa correta: 
a) Descentralização da saúde e municipalização da educação. 
b) Igualdade da assistência à saúde e participação da comunidade. 
c) Integralidade de assistência e regionalização da educação. 
d) Educação pública e assistência à saúde coletiva. 
e) Participação política e municipalização da saúde. 
 

2. De acordo com a Lei Nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, como deverá ser a composição do Conselho de 
Saúde? Assinale a alternativa correta: 
a) O Conselho de Saúde deverá ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários. 
b) O Conselho de Saúde deverá ser composto por representantes do governo, profissionais de saúde e 

usuários. 
c) O Conselho de Saúde deverá ser composto por representantes de prestadores de serviço, profissionais de 

saúde e usuários. 
d) O Conselho de Saúde deverá ser composto por representantes de profissionais de saúde e usuários. 
e) O Conselho de Saúde deverá ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço e 

usuários. 
 

3. Em conformidade com o Calendário Básico de Vacinação da Criança do Ministério da Saúde, quais são as 
vacinas que a criança deve receber ao nascer? Assinale a alternativa correta: 
a) Vacina Pentavalente e Vacina BCG – ID. 
b) Vacina Tetravalente e Vacina contra a Hepatite B. 
c) Vacina BCG – ID e Vacina contra Hepatite B. 
d) Vacina Tríplice Bacteriana e Vacina BCG-ID. 
e) Vacina contra a Hepatite B e Meningite.  
 
4. De acordo com a Portaria Nº 687/GM de 30 de março de 2006 que aprova a Política Nacional de Promoção 
da Saúde, estão incluídas dentre as ações específicas desta portaria: Assinale a alternativa correta: 
a) O controle do câncer de mama e de intestino. 
b) O controle da hipertensão arterial e das doenças endêmicas. 
c) A eliminação da hanseníase e da desnutrição infantil. 
d) O controle da tuberculose e do diabetes mellitus.  
e) A alimentação saudável e a promoção do desenvolvimento sustentável. 
 
5. A Portaria Nº 399 de 22 de fevereiro de 2006, aprova as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde com 
três componentes, dentre eles: Assinale a alternativa correta: 
a) Pactos pela Saúde, Pacto pela Educação e Pacto pela Assistência Social 
b) Pactos pela Saúde, Pacto pela Moradia e Pacto em Defesa do SUS. 
c) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto pela Educação. 
d) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 
e) Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão do SUS e Pacto pela Educação. 
 
6. De acordo com a Portaria Nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica, a Atenção Básica caracteriza-se por: Assinale a alternativa correta: 
a) Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a 
manutenção da saúde. 

b) Um conjunto de ações de saúde, no âmbito coletivo, que abrange a proteção da saúde, o diagnóstico, a 
reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde. 

c) Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, e a manutenção da saúde. 

d) Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 
saúde. 

e) Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a manutenção 
da saúde. 
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7. Em conformidade com o Decreto Nº 7.508 de 28 de Junho de 2011, que regulamenta a Lei Nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, no Art. 5º, para ser instituída a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços 
de: Assinale a alternativa correta: 
a) Hospitais com UTI Neonatal e UTI geral. 
b) Serviços de Banco de Sangue. 
c) Atenção primária; Urgência e emergência. 
d) Centro de Atendimento em Oncologia. 
e) Centro de Atendimento em Cardiologia. 
 
8. Conforme a Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que regula, em todo o território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 
naturais ou jurídicas de Direito Público ou Privado. Com relação às disposições gerais do Titulo I que trata esta 
Lei, assinale a alternativa incorreta: 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício. 
b) As ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e 

social não dizem respeito à Secretaria de Saúde e sim a Secretaria de Assistência Social e de habitação de 
cada Estado e Municípios. 

c) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

d) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
e) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica 
do País. 

 
9. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), a vacina contra febre amarela está indicada 
para pessoas que residam ou que irão viajar para área endêmica, área de transição e área de risco potencial 
para a transmissão da doença. Quando alguém viajar para áreas de risco, a vacina contra Febre Amarela deverá 
ser realizada quantos dias antes da viagem para conferir a imunidade? Assinalar a alternativa correta: 
a) 30 (trinta) dias antes da viagem. 
b) 20 (vinte) dias antes da viagem. 
c) 15 (quinze) dias antes da viagem. 
d) 10 (dez) dias antes da viagem. 
e) 05 (cinco) dias antes da viagem. 
 
10. Conforme a Lei Nº 8080 de 19 de Setembro de 1990, assinale a alternativa correta que define a Vigilância 
Epidemiológica no âmbito do SUS. 
a) É um conjunto de ações para preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. 
b) É 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. 

c) É um conjunto de ações para controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

d) É um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância ambiental e sanitária, à 
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde 
dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 

e) É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar 
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 
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PARTE II – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
(cada questão correta equivale a 4,0 (quatro) pontos) 

 

11. Conforme a Lei nº 11.350/2006, com relação aos requisitos para o exercício da atividade de Agente 
Comunitário de Saúde (ACS), e a forma de contratação destes profissionais, é incorreto afirmar:  
a) São considerados requisitos para o ACS: ser morador da área e haver concluído ensino médio, sendo 

contratado como cargo de confiança (CC) pelo gestor municipal. 
b) São considerados requisitos para o ACS: ser morador da área; haver concluído, com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e continuada e haver concluído o ensino fundamental. 
c)  A contração dos ACS deverá ser precedida de processo seletivo público ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade de suas atribuições. 
d) Os ACS admitidos pelos gestores locais do SUS submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela CLT. 
e)  O Processo seletivo público para os ACS deve atender aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 
 
12. De acordo com a Lei Nº 11.350, de 05 de outubro de 2006,  são consideradas atividades do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS), na sua área de atuação: Assinale a alternativa correta: 
a) Aplicação de vacinas em crianças e gestantes. 
b) Coleta de material para investigação de doenças agudas. 
c) A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva. 
d) Verificação de pressão arterial de hipertensos da sua área de abrangência. 
e) Distribuição de medicamentos para os diabéticos da sua área de abrangência. 
 
13. Na área da Saúde da Criança, entre as ações de prevenção das doenças e promoção à saúde, o Agente 
Comunitário de Saúde deve trabalhar os seguintes temas, exceto: 
a) O incentivo ao cumprimento do calendário vacinal. 
b) A busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas. 
c) A prevenção de acidentes na infância. 
d) O incentivo ao aleitamento materno, que é uma das estratégias mais eficazes para redução da 

morbimortalidade (adoecimento e morte) infantil. 
e) A prevenção de doenças endêmicas na infância. 
 
14. De acordo com a Portaria MS/GM Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, quem são os componentes mínimos 
de uma Equipe de Saúde da Família? Assinale a alternativa correta: 
a) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta, no mínimo, por médico generalista ou especialista em 

saúde da família ou médico de família e comunidade e enfermeiro generalista ou especialista em saúde da 
família.  

b) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta, no mínimo, por enfermeiro generalista ou especialista 
em saúde da família e auxiliar ou técnico de enfermagem.  

c) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta, no mínimo, por enfermeiro generalista ou especialista 
em saúde da família e agentes comunitários de saúde.  

d) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta, no mínimo, por médico generalista ou especialista em 
saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da 
família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.  

e) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta, no mínimo, por médico generalista ou especialista em 
saúde da família ou médico de família e comunidade e agentes comunitários de saúde.  

 
15. Qual é o número máximo de pessoas atendidas por um ACS e qual o número adequado de ACS por Equipe 
de Saúde de Saúde da Família, em conformidade com a Portaria MS/GM Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011? 
Assinale a alternativa correta: 
a) O número máximo é de 850 pessoas atendidas por ACS e de 14 ACS por equipe de Saúde da Família, não 

ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 
b) O número máximo é de 750 pessoas atendidas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não 

ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 
c) O número máximo é de 650 pessoas atendidas por ACS e de 10 ACS por equipe de Saúde da Família, não 

ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 
d) O número máximo é de 550 pessoas atendidas por ACS e de 08 ACS por equipe de Saúde da Família, não 

ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 
e) O número máximo é de 450 pessoas atendidas por ACS e de 06 ACS por equipe de Saúde da Família, não 

ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 
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16. O espaço geográfico delimitado que corresponde à área de atuação de um Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) é chamado de: Assinale a resposta correta: 
a) Microárea.  
b) Macroárea. 
c) Território. 
d) Unidade de Saúde da Família. 
e) Distrito.  
 
17. De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica/2010, é considerada doença de Notificação 
Compulsória: Assinale a resposta correta: 
a) Diabetes melittus. 
b) Hipertensão arterial sistêmica. 
c) Hanseníase. 
d) Sinusite bacteriana. 
e) Pneumonia viral. 
 
18. Em conformidade com o Manual de Normas Técnicas do Ministério da Saúde, com relação à Dengue é 
correto afirmar: 
a) É doença febril aguda, de curta duração, de natureza viral, com gravidade variável, encontrada em países 

da África, das Américas Central e do Sul. A forma grave caracteriza-se clinicamente por manifestações de 
insuficiência hepática e renal, que podem levar o paciente à morte em no máximo 12 dias. A transmissão se 
faz da através da picada do mosquito fêmea Aedes albicans infectado. 

b) É doença febril aguda caracterizada, em sua forma clássica, por dores musculares, secreção nasal e tosse 
produtiva. Tem como agente um arbovírus do gênero Flavivírus da família Flaviviridae, do qual existem dois 
sorotipos: DEN-B e DEN-C. A transmissão se faz da através da picada do mosquito macho Aedes aegypti 
infectado. 

c) É doença febril crônica caracterizada, em sua forma clássica, por diarréia e vômitos. Tem como agente um 
arbovírus do gênero Flavivírus da família Flaviviridae, do qual existem três sorotipos: DEN-A, DEN-B e DEN-
C. A transmissão se faz da através da picada do mosquito fêmea Aedes aegypti infectado. 

d)  É doença crônica caracterizada por tumores na região facial e pescoço. Tem como agente um arbovírus do 
gênero Flavivírus da família Flaviviridae, do qual existem quatro sorotipos: DEN- X, DEN-Y, DEN-K e DEN-
Z. A transmissão se faz da através da picada do mosquito macho Aedes malarie  infectado. 

e) É uma doença febril aguda, de etiologia viral e de evolução benigna, na maioria dos casos. Pode apresentar 
duas formas clínicas: Dengue Clássico e Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) / Síndrome do Choque do 
Dengue (SCD). São conhecidos quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A transmissão se 
faz da através da picada do mosquito fêmea Aedes aegypti infectado. 

 
19. De acordo com o Guia Prático do Programa de Saúde da Família, quais são as ações a serem executadas 
pelas Equipes de Saúde da Família nas áreas prioritárias da Atenção Básica à Saúde? Assinale a alternativa 
correta: 
a) Ações de Saúde do Adulto, Saúde do Idoso, controle do Tabagismo, do Alcoolismo e Acidentes de Trânsito. 
b) Ações de Saúde do Homem, Saúde da Mulher, controle da Diabetes Melittus, eliminação da Hanseníase e 

ações de Assistência Social. 
c) Ações de Saúde do Adulto, Controle da Hipertensão, eliminação do Tabagismo e Etilismo. 
d) Ações de Saúde da Criança, Saúde da Mulher, controle da Hipertensão, da Diabetes Melittus, da 

Tuberculose, eliminação da Hanseníase e ações de Saúde Bucal. 
e) Ações de Saúde da Criança, Saúde do idoso, eliminação da Hipertensão, da Diabetes Melittus, e ações de 

Saúde Mental. 
 
20. De acordo com o Ministério da Saúde quais são as manifestações da Hanseníase? 
Assinale a alternativa correta: 
a) Sinais e sintomas vasculares: lesões nas artérias e veias das pernas, causando o aparecimento de varizes. 
b) Sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, 

mãos e pés. 
c) Sinais e sintomas neurológicos: lesões no cérebro e nos nervos da coluna cervical, principalmente na região 

cervical, podendo ocasionar o Acidente Vascular Encefálico. 
d) Sinais e sintomas cardíacos: lesões no coração, podendo provocar o Infarto Agudo do Miocárdio.  
e) Sinais e sintomas pulmonares: lesões no pulmão, podendo ocasionar a Pneumonia Bacteriana.  
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