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Leia a tirinha abaixo para responder as questões de nº 01 à 02 

 

 
 

QUESTÃO 01 

De acordo com a tirinha acima podemos afirmar 

que Calvin: 

a) Estudou para a prova. 

b) Não está satisfeito com as questões 

verdadeiras ou falsas. 

c) Sabe todas as respostas. 

d) Não tem certeza do que responder e por isso 

recorreu à moeda. 

 

QUESTÃO 02 

Observando a frase: “é a mais pura verdade ou 

uma vil mentira” assinale a alternativa que 

apresenta o antônimo da palavra em destaque: 

a) infame 

b) mesquinho 

c) honesto 

d) falso 

 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que o pronome pessoal 

está empregado incorretamente: 

a) Nada existe entre eu e você. 

b) Isto é para eu fazer agora. 

c) Hoje, João irá sem mim. 

d) Deixaram-me fazer o serviço. 

 

QUESTÃO 04 

Aponte a opção em que a palavra destacada é 

conjunção conclusiva: 

a) Não solte balões porque podem causar 

incêndios. 

b) Você realizou o trabalho, portanto é o 

responsável. 

c) Ele não era bonito, contudo cativava pela 

simpatia. 

d) Ou você estuda ou arruma um emprego 

QUESTÃO 05 

Passando para o plural os substantivos 

compostos “ carro-forte”,  “ guarda-civil” e “ 

obra-prima”, a alternativa correta é: 

a)carros-fortes, guardas-civis, obras-prima 

b)carros-forte, guardas-civis, obras-prima 

c) carros-fortes,guardas-civis, obras-primas 

d)carro-fortes, guarda-civis, obras-prima 

 

QUESTÃO 06 

José tinha 3 caixas contendo 32 latas cada 

caixa. No entanto, ao encontrar um amigo 

lhe deu 12 latas. Quantas latas José ainda 

possui? 

a) 20 

b) 96 

c) 84 

d) 32 

 

QUESTÃO 07 

O Brasil faz fronteira com a Bolívia, um país 

com aproximadamente 1.100.000 km² de 

extensão e uma população de 

aproximadamente 11.000.000 de habitantes. 

Qual a densidade demográfica desse país? 

(Sendo a densidade demográfica = nº de 

habitantes/km²). 

a) 1 hab./km² 

b) 10 hab./km² 

c) 0,1 hab./km² 

d) 11 hab./km² 

 

QUESTÃO 08 

Ao comprar um livro de matemática que 

custava R$50,00 o vendedor concedeu ao 

cliente um desconto de 8% no valor total do 

livro. Qual foi o valor pago pelo cliente? 
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a) 4,00 reais 

b) 56,00 reais 

c) 46,00 reais 

d) 8,00 reais 

 

QUESTÃO 09 

No início do ano letivo uma mãe comprou três 

caixas de lápis, contendo cada uma doze lápis 

iguais, pagando R$ 18,00 pela compra. Assim, se 

a mãe decidir comprar oito caixas iguais as 

primeiras, quanto ela deverá pagar pela 

compra? 

a) 48,00 reais 

b) 144,00 reais 

c) 54,00 reais 

d) 24,00 reais 

 

QUESTÃO 10 

Qual a solução para a seguinte expressão 

aritmética: 
 

a) 74 

b) 114 

c) 117 

d) 54 

 

QUESTÃO 11 

Ética é um conjunto de valores morais e princípios 

que norteiam a conduta humana na sociedade. 

A ética serve para que haja um equilíbrio e bom 

funcionamento social, possibilitando que ninguém 

saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora 

não possa ser confundida com as leis, está 

relacionada com o sentimento de justiça social, 

construída por uma sociedade com base em 

valores: 

a) Físicos e Psicológicos 

b) Históricos e Culturais 

c) Sociais e Indiciais 

d) Civis e Militares 

 

QUESTÃO 12 

O Consumo Consciente é o ato de adquirir e usar 

bens de consumo, alimentos e recursos naturais 

de forma a não exceder as necessidades. As 

atitudes de consumo consciente ajudam a 

preservar o meio ambiente, além de ser uma 

questão de  

a) Cidadania: 

b) Moralidade. 

c) Obrigatoriedade. 

d) Entretenimento. 

 

QUESTÃO 13 

Conforme a  Lei Nº 8.142, de 28 de Dezembro 

de 1990. Os Municípios poderão estabelecer 

consórcio: 

a) para finalizar ações e serviços de 

educação em saúde, remanejando, entre si, 

parcelas de recursos. 

b) para execução de ações e serviços de 

saúde, remanejando, entre si, parcelas de 

recursos.  

c)  para execução de projetos  e serviços de 

educação, remanejando, entre si, parcelas 

de projetos.  

d) para iniciação de projetos e serviços de 

saúde, remanejando, entre si, totalidades de 

recursos.  

 

QUESTÃO 14 

De acordo com a Lei Nº 8.080, de 19 de 
Setembro de 1990. É  INCORRETO afirmar: 

a) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício 

b) O dever do Estado  exclui o das pessoas, 

da família, das empresas e da sociedade. 

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. 

 

QUESTÃO 15 

Segundo o Art. 6o da lei Federal 11350/06 o 

Agente Comunitário de Saúde deverá 

preencher os seguintes requisitos para o 

exercício da atividade: 

I - residir na área da comunidade em que 

atuar, desde a data da publicação do 

edital do processo seletivo público; 

II - haver concluído, com aproveitamento, 

curso introdutório de formação inicial e 

continuada; e 
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III - haver concluído o ensino fundamental. 

a) I e II apenas são verdadeiros 

b) II apenas é verdadeiro 

c) III apenas é verdadeiro 

d) I, II e III são verdadeiros 

 

QUESTÃO 16 

De acordo com o Art. 10 da lei Federal 10741/03 É 

obrigação do _____________, assegurar à pessoa 

idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, 

como pessoa humana e sujeito de direitos civis, 

políticos, individuais e sociais, garantidos na 

Constituição e nas leis. 

a) Estado e da sociedade 

b) Prefeito e Secretário 

c) Próprio idoso 

d) SUS 

 

QUESTÃO 17 

De acordo com o Art. 6º da lei Federal 8080/90 

estão incluídas ainda no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de 

ações, exceto: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; 

c) de saúde do trabalhador;  

d) de educação inclusiva 

 

QUESTÃO 18 

Segundo o livro Vigilância Ambiental em Saúde, 

existem grupos especiais de maior risco expostos 

a doenças causadas pela poluição. 

I - crianças e adolescentes, por estarem em fase 

de desenvolvimento físico. 

II - idosos pela diminuição da resistência 

orgânica; 

III – gestantes, uma vez que um grande número 

de substâncias químicas podem atravessar a 

barreira placentária e causar lesões congênitas. 

IV- mulheres em período de amamentação, visto 

que uma grande quantidade 

de substâncias perigosas podem ser eliminadas 

do organismo pelo leite materno. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

b) Somente a alternativa II está correta. 

c) Somente a alternativa IV está correta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 

QUESTÃO 19 
De acordo com o Guia de Vigilância 

Epidemiológica, os dados e informações que 

alimentam o Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica são: 

a) Dados pessoais; religião; dados de 

morbidade. 

b) Dados demográficos, ambientais e 

socioeconômicos; Dados de morbidade, 

Dados de mortalidade, Notificação de surtos 

e epidemias. 

c) Dados pessoais, ambientais e dados de 

mortalidade. 

d) Dados ambientais, Notificação de surtos e 

epidemias; dados de morbidade; orientação 

sexual. 

 

QUESTÃO 20 

Segundo o Manual de Saneamento, a 

poluição do meio ambiente é assunto de 

interesse: 

a) público, em todas as partes do mundo. 

b) apenas político. 

c) apenas pessoal. 

d) nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÃO 21 

Considerando o Guia de Vigilância 

Epidemiológica O principal objetivo da 

investigação de uma epidemia ou surto de 

determinada doença infecciosa é :  

a) Orientar a população, e isolar casos 

confirmados. 

b) procurar a cura de uma só vez para o 

caso. 

c) identificar formas de interromper a 

transmissão e prevenir a ocorrência de 

novos casos. 

d) nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÃO 22 

De acordo com o Guia de Vigilância 

Epidemiologica. 

I - No Brasil, quatro tipos de acidente são 

considerados de interesse em saúde: 

botrópico,crotálico, laquético e elapídico.  

II- Acidentes por serpentes não-peçonhentas 

são relativamente frequentes, porém não 

determinam acidentes graves e, por isso, são 

considerados de menor importância médica. 
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III - O envenenamento causado pela inoculação 

de toxinas, através de aparelho inoculador 

(presas) de serpentes, pode determinar 

alterações locais (na região da picada) e 

sistêmicas. 

Considerando assim, assinale a alternativa 

correta: 

a) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

b) Somente a alternativa II está correta. 

c) Somente a alternativa I está correta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 23 

No Caderno de Atenção Básica - n.º 17 – Saúde 

Bucal, Várias “doenças estão entre os principais 

agravos que acometem a saúde bucal e que 

têm sido objeto de estudos epidemiológicos em 

virtude de sua prevalência e gravidade. Assinale 

a alternativa correta: 

a) Candidíase 

b) Halitose 

c) Boca Seca 

d) Cárie Dentária 

 

QUESTÃO 24 

Conforme o Caderno de Atenção Básica - n.º 19 

– Envelhecimento e Saúde da Pessoa idosa, a 

quantidade e qualidade do apoio que a pessoa 

recebe de suas relações pessoais podem dar um 

maior suporte. Por outro lado, a ausência de uma 

relação estreita e de confiança, combinada com 

outros fatores, como a violência intrafamiliar, 

aumentam: 

a) o risco de quedas 

b) o risco de depressão; 

c) o risco de mortes súbitas 

d) o risco de ataques cardíacos. 

 

QUESTÃO 25 

De acordo com  “O Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde”, o que é Declaração de 

Nascido Vivo? 

a) é o documento emitido pelo médico antes do 

nascimento da criança; 

b) é o documento emitido pelo Cartório de 

Registro Civil; 

c) é o documento que substitui a certidão de 

nascimento; 

d) é o documento que é emitido pelo 

estabelecimento de saúde onde a criança 

nasceu. 

 

QUESTÃO 26 

Segundo “O Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde”, o registro de 

nascimento é gratuito: 

a) até 15 dias após o nascimento; 

b) mesmo quando feito após o prazo legal, 

que é de 15 dias; 

c) até 30 dias após o nascimento; 

d) até 5 dias após o nascimento. 

 

QUESTÃO 27 

De acordo com “O Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde”, Podem fazer parte 

do Programa Bolsa-Família as famílias com 

renda mensal até R$ _________  por pessoa 

devidamente cadastradas no Cadastro 

Único para Programas Sociais (CadÚnico). 

a) R$150,00 

b) R$100,00 

c) R$170,00 

d) R$120,00 

 

QUESTÃO 28 

Em “O Guia Prático do Agente Comunitário 

de Saúde” aborda o tema sobre a AIDS que 

é uma DST causada pelo vírus chamado: 

a) H1N1 

b) HIV 

c) VHB 

d) HVB 

 

QUESTÃO 29 

Coloque V para Verdadeira e F para Falso: 

Segundo “O Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde”: o HIV passa de uma 

pessoa infectada para outra por meio de 

quatro líquidos produzidos pelo nosso corpo. 

Esses líquidos são:  

 

(       ) Sangue; 

(       ) Esperma; 

(       ) Líquido da vagina; 

(      ) Leite do peito da mãe infectada para 

o bebê. 

a) V-, F-, V-, F. 

b) V-, V-, F-, V. 
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c) F-, V-, F- F. 

d) V-, V-, V-, V. 

 

QUESTÃO 30 

Segundo “O Guia Prático do Agente Comunitário 

de Saúde”:, o câncer do colo do útero pode ser 

evitado fazendo o exame conforme as 

recomendações e também evitando alguns 

fatores de risco, como: 

I - Relações sexuais precoces; 

II - Múltiplos parceiros; 

III - Muitos partos; 

IV - Doenças sexualmente transmissíveis; 

V - Fumo; 

VI -Deficiência de vitaminas A, C e E. Você deve 

orientar a mulher para não esperar os sintomas 

para depois se prevenir ou tratar, como 

acontece muitas vezes. As possibilidades de cura 

são de 100% se a mulher fizer o preventivo 

periodicamente. É importante que a mulher 

busque o resultado e, se necessário, faça o 

tratamento adequado. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas I, II, III E VI estão 

corretas. 

b) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 

c) Somente as alternativas I, III, IV, VI estão 

corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 31 

De acordo com “O trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde”, Para realizar um bom 

trabalho, você precisa: 

 

I -  Conhecer o território ; 

II - Conhecer não só os problemas da 

comunidade, mas também suas potencialidades 

de crescer e se desenvolver social e 

economicamente;  

III – Não ser ativo e ter iniciativa; 

IV - Gostar de aprender coisas novas;  

V – Não observar as pessoas, as coisas, os 

ambientes;  

VI - Agir com respeito e ética perante a 

comunidade e os demais profissionais. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas I, II, III e V estão 

corretas. 

b) Somente as alternativas II, III, V e VI está 

corretas. 

c) Somente as alternativas I, II, IV e VI estão 

corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 32 

De acordo com o Guia de Vigilância 

Epidemiológica, O Sinasc tem como 

instrumento padronizado de coleta de 

dados a Declaração de Nascido Vivo (DN), 

cuja emissão, a exemplo da DO, é de 

competência exclusiva: 

a) do Ministério da Fazenda. 

b) do Ministério da Educação. 

c) da Ministério da Habitação. 

d) do Ministério da Saúde 

 

QUESTÃO 33 

De acordo com o Caderno de Atenção 

Básica, nº23 - SAÚDE DA CRIANÇA: Nutrição 

Infantil Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar são poucas as situações em 

que pode haver indicação médica para a 

substituição parcial ou total do leite materno. 

Nas seguintes situações o aleitamento 

materno não deve ser recomendado: 

 

I - Mães infectadas pelo HIV; 

II - Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2; 

III - Criança portadora de galactosemia, 

doença rara em que ela não pode     ingerir 

leite humano ou qualquer outro que 

contenha lactose.  

IV- Varicela: se a mãe apresentar vesículas 

na pele cinco dias antes do parto ou até dois 

dias após o parto, recomenda-se o 

isolamento da mãe até que as  

lesões adquiram a forma de crosta.  

V - Consumo de drogas de abuso: 

recomenda-se interrupção temporária do 

aleitamento materno, com ordenha do leite, 

que deve ser desprezado.  

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas I, II, III E V estão 

corretas. 

b) Somente as alternativa II, III e V está 

correta. 

c) Somente as alternativas I, II, IV e V estão 

corretas. 
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d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 34 

De acordo com “O Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde” a criança é chamada de 

recém-nascida, desde o nascimento até 

completar:  

a) 18 dias de vida 

b) 25 dias de vida 

c) 28 dias de vida 

d) 32 dias de vida. 

 

QUESTÃO 35 

Segundo “O Guia Prático do Agente Comunitário 

de Saúde” os cuidados com o coto umbilical são 

importantes para evitar: 

a) infecções 

b) sangramentos 

c) Hérnia umbilical 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÃO 36 

Quais são os testes que fazem parte do Programa 

Nacional de Triagem Neonatal (recém-nascido), 

criado em 2001 pelo Ministério da Saúde, com 

objetivo de diagnosticar diversas doenças e a 

tempo de fazer o tratamento precocemente, 

reduzindo ou eliminando sequelas, descrito no “ 

Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde” ? 

a) teste da barriguinha, do olhinho e do dedinho 

b) teste da mãozinha, do pezinho e do cabelinho 

c) teste do pezinho, da orelhinha e do olhinho 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÃO 37 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica, 

nº 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica – A 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um 

problema grave de saúde pública no Brasil e no 

mundo. Ela é um dos mais importantes fatores de 

risco para o desenvolvimento de doenças: 

a) infecciosas e parasitárias 

b) cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. 

c) endócrinas, nutricionais e metabólicas 

d) respiratórias e do aparelho digestivo. 

 

QUESTÃO 38 

De acordo com o Cadernos de Atenção Básica - 

n.º 19 ENVELHECIMENTO E SAÚDE DA PESSOA 

IDOSA, No Acolhimento à pessoa idosa os 

profissionais de saúde devem estar atentos, 

entre outros aspectos, para: 

I-O estabelecimento de uma relação 

respeitosa, considerando que, com a 

experiência de toda uma vida, as pessoas se 

tornam em geral mais sábias, desenvolvem 

maior senso de dignidade e prudência e 

esperam ser reconhecidas por isso; 

II - Partir do pressuposto de que o idoso é 

capaz de compreender as perguntas que 

lhe são feitas ou as orientações que lhe são 

fornecidas, nunca se dirigindo 

primeiramente a seu acompanhante; 

III - Chamar a pessoa idosa por seu nome e 

manter contato visual, preferencialmente, de 

frente e em local iluminado, considerando 

um possível declínio visual ou auditivo; 

IV - A utilização de uma linguagem clara, 

evitando-se a adoção de termos técnicos 

que podem não ser compreendidos. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas I, II, e IV estão 

corretas. 

b) Somente as alternativas II, III e IV está 

correta. 

c) Somente as alternativas I, II, e III estão 

corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 39 

De acordo com o Caderno de Atenção 

Básica - nº 20 - CARÊNCIAS DE 

MICRONUTRIENTES, uma em cada três 

pessoas no mundo é afetada pela 

deficiência de vitamina: 

a) Vitamina C. 

b) Vitamina A. 

c) Vitamina D. 

d) Vitamina B. 

 

QUESTÃO 40 

Em relação a atuação do Agente 

Comunitário de Saúde no controle das 

doenças diarréicas agudas, de acordo com 

“O Guia Prático do Agente Comunitário de 

Saúde” , o ACS deve: 

 

I - Identificar os casos e encaminhá-los à UBS 

para diagnóstico e tratamento; 

II - Identificar sinais e/ou situações de risco 

em casos de diarreias e orientar sobre o 
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tratamento da água para consumo humano, o 

destino dos dejetos e o lixo residencial; 

III – Não Acompanhar os pacientes. 

IV - Vigiar constantemente e de forma 

responsável; 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas I, II, e IV estão corretas. 

b) Somente as alternativas II, III e IV estão 

corretas. 

c) Somente as alternativas I, II, e III estão corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
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