
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do cartão de respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala 
e a ela não retornar, será eliminado. 

3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a 
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em 
http://concursos.biorio.org.br. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1- Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém 
40 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e 
somente uma correta.

3 - Confira se seus dados, o emprego e a área/microregião 
escolhidos, indicados no cartão de respostas, estão corretos. 
Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao 
Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você 
deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 
seja a correta. 

AGENDA 
l 12/08/2013, divulgação do gabarito 
e exemplar dos Cadernos de 
Questões da Prova Objetiva. 

l 15/08/2013, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas.

l 15/08 e 16/08/2013, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet. 

l 22/08/2013, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva.

l 22/08/2013, divulgação do Resultado 
das Provas Objetivas. 

l 23/08/2013, divulgação Relação 
dos Candidatos Convocados para a 
Entrevista Técnica.

l 27/08 a 31/08/2013, realização da 
Entrevista Técnica.

 
l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
iabas2013@biorio.org.br

Agente Comunitário de Saúde

Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

Caderno: 1   Aplicação: Tarde
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO

A INIMIGA COMUM
     Zuenir Ventura

É inevitável o paralelo entre as manifestações de junho, 
uma das quais reuniu no Rio 300 mil pessoas, e as de 
anteontem, com menos de 20% de participação. As 
primeiras foram convocadas pelas redes sociais na 
internet e dispensaram a presença de partidos políticos e 
sindicatos; já as do Dia Nacional de Luta, ao contrário, 
foram promovidas e organizadas por oito centrais 
sindicais, com a discreta colaboração de PT, PCdoB, 
PDT, além do MST e da UNE. Em cerca de 20 estados 
houve mais sucesso nas paralisações e obstruções do que 
nas mobilizações, ou seja, foi mais fácil tirar gente das 
ruas do que botar.
 O movimento do mês passado teve um caráter 
espontâneo, enquanto o de agora recebeu em alguns 
casos até incentivos pecuniários. Na capital paulista, por 
exemplo, repórteres chegaram a flagrar manifestantes de 
aluguel ganhando R$50 pela participação no ato sindical 
de quinta-feira. “A rapaziada é #, a pelegada é $”, escreveu 
em seu blog o jornalista Josias de Souza, estabelecendo 
comparações entre as novas formas de protesto e as mais 
antigas: “A rapaziada é chapa quente, a pelegada é chapa 
branca”; “A rapaziada é sociedade civil, a pelegada é 
sociedade organizada”; “A rapaziada é banco de praça, 
a pelegada é BNDES”. Pode-se acrescentar que um lado 
é o mundo digital e o outro, o analógico, pré-revolução 
tecnológica, que desconhece que em política a forma é tão 
ou mais importante do que o conteúdo e a função.
 De semelhante entre as duas mobilizações, o pior: 
a invasão dos baderneiros.

1 - Pela leitura do texto, pode-se depreender que a posição 
do cronista é de:

(A) crítica contra movimentos orquestrados, seja pelas 
redes sociais, seja pelas organizações sindicais ou 
partidárias.

(B) elogio a qualquer movimento de base popular que 
proteste contra as injustiças sociais e os desmandos 
dos políticos.

(C) apoio aos movimentos de base espontânea e crítica 
aos movimentos organizados pelas centrais sindicais.

(D) reprovação dos recentes movimentos de rua, já que se 
transformam inevitavelmente em baderna.

(E) aprovação da tomada de consciência por parte dos 
jovens brasileiros e de reprovação dos partidos 
políticos e de movimentos sociais como o MST.

2 - As palavras “pelegada” e “rapaziada” apresentam a 
mesma terminação, que possui o mesmo sentido presente 
nas seguintes palavras:

(A) jornada – cavalgada
(B) cadeirada – punhalada
(C) pincelada – martelada
(D) meninada – moçada
(E) feijoada – bacalhoada

3 - Oposição que NÃO se verifica, respectivamente, 
entre os movimentos organizados nas redes sociais e 
patrocinados pelos sindicatos:

(A) redes sociais X centrais sindicais
(B) # / $
(C) sociedade civil X sociedade organizada
(D) tranquilidade X baderna
(E) poder civil X poder organizado

4 - O título dado ao texto – a inimiga comum – se refere à:

(A) invasão dos baderneiros nos movimentos.
(B) adesão indevida de partidos políticos aos movimentos.
(C) participação interessada das classes dirigentes.
(D) inconsciência dos movimentos organizados nas redes 

sociais.
(E) violência empregada pelas forças policiais contra 

manifestantes.

5 - O fato de alguns manifestantes receberem auxílio 
pecuniário demonstra:

(A) a pobreza que atinge grande parte dos que saíram à rua.
(B) a pouca autenticidade na mobilização por parte de 

sindicatos e partidos.
(C) o interesse da elite financeira no sucesso dos 

movimentos.
(D) a preocupação dos organizadores com o prejuízo dos 

trabalhadores.
(E) a necessidade de remunerar as atividades políticas no país.

6 - “É inevitável o paralelo entre as manifestações de 
junho, uma das quais reuniu no Rio 300 mil pessoas, e 
as de anteontem, com menos de 20% de participação”. 
O comentário INCORRETO sobre os componentes desse 
segmento do texto é:

(A) o adjetivo “inevitável” se refere ao substantivo “paralelo”.
(B) o pronome relativo “quais” se refere a “manifestações”.
(C) a expressão “com menos de 20% de participação” se 

refere às manifestações de “anteontem”.
(D) as manifestações aludidas se opõem no tempo: 

“junho” e “anteontem”.
(E) o pronome demonstrativo “as” substitui o termo “pessoas”.
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7 - “...com a discreta colaboração de PT, PCdoB, PDT, 
além do MST e da UNE”. O adjetivo “discreta” se justifica 
porque:

(A) os partidos deram pouco apoio a essas passeatas.
(B) as passeatas contavam com poucas bandeiras dos 

partidos.
(C) as organizações políticas não eram bem vistas pelas 

redes sociais.
(D) a lei proíbe a participação política em movimentos 

sociais.
(E) os partidos pertenciam a ideologias bastante diferentes.

8 - “Em cerca de 20 estados houve mais sucesso nas 
paralisações e obstruções do que nas mobilizações, ou 
seja, foi mais fácil tirar gente das ruas do que botar”. A 
expressão “ou seja” pode ser substituída adequadamente 
por:

(A) aliás
(B) isto é
(C) em resumo
(D) a princípio
(E) ou melhor

9 - Entre as oposições abaixo, aquela que se estrutura em 
vocábulos de significado semanticamente oposto é:

(A) # / $
(B) chapa quente X chapa branca
(C) sociedade civil X sociedade organizada
(D) banco de praça X BNDES
(E) mundo digital X mundo analógico

10 - O texto pode ser definido como:

(A) narrativo, pois mostra ao leitor a evolução dos dois 
movimentos.

(B) descritivo, já que indica características opostas dos 
dois movimentos.

(C) publicitário, visto que tenta convencer pessoas a 
participarem das passeatas.

(D) didático, porque ensina aos leitores as diferenças 
entre dois tipos de movimentos.

(E) argumentativo, dado que o autor expressa sua opinião 
com base em argumentos próprios e alheios.

SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE-SUS

11 - As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único. Avalie se esse sistema único de saúde 
(SUS) é organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I -  Centralização, com direção compartilhada em cada 
esfera de governo.

II -  Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais.

III -  Participação da comunidade.
IV -  Participação da rede privada.

Estão corretas as diretrizes:

(A) I e II;
(B) I e IV;
(C) II e III;
(D) III e IV;
(E) II e IV.

12 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde - SUS obedecem, dentre outros, 
aos seguintes princípios, EXCETO um. Assinale-o. 

(A) universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência; 

(B) parcialidade de assistência, entendida como um 
conjunto articulado e descontínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos nos casos dos níveis mais baixos 
de complexidade do sistema; 

(C) preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral; 

(D) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie; 

(E) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde. 
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13 - Avalie se as atribuições a seguir, exercidas em seus 
respectivos âmbitos administrativos,  são  comuns a todas 
as esferas de governo (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios):

I -  Definição das instâncias e mecanismos de controle, 
avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.

II -  Administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 

III -  Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível 
de saúde da população e das condições ambientais.

IV -  Organização e coordenação do sistema de informação 
em saúde.

São de fato atribuições comuns a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:

(A) I e III, apenas;
(B) II e IV, apenas;
(C) I, II e IV, apenas; 
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III e IV.

14 - À direção municipal do Sistema Único de Saúde - 
SUS, NÃO compete executar serviços de:
 
(A) vigilância epidemiológica;
(B) vigilância sanitária; 
(C) saneamento básico; 
(D) assistência social;
(E) saúde do trabalhador.

15 - A participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS} é fundamental e se dá, dentre 
outros mecanismos, pela participação, em cada esfera de 
governo, nas seguintes instâncias colegiadas:

(A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde;
(B) Conferência de Saúde e Congresso Permanente de Saúde;
(C) Ministério da Saúde e Associação Médica da Saúde;
(D) Assembleia de Saúde e Congresso Permanente de Saúde;
(E) Assembleia de Saúde e Conselho de Saúde.

16 - A Portaria GM/MS nº 325, de 21 de fevereiro de 2008 
estabeleceu objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. 
Dentre esses objetivos e metas encontramos os a seguir 
listados, EXCETO um, que está ERRADO. Assinale-o. 

(A) atenção à saúde do idoso;
(B) controle do câncer de colo de útero e de mama;
(C) redução da mortalidade infantil e materna;
(D) fortalecimento da capacidade  de resposta às doenças 

emergentes e endemias, com ênfase em pneumonia, 
poliomielite, asma, doença de Chagas;

(E) fortalecimento da atenção básica.

17 - “O Pacto pela Vida tem como foco central estabelecer 
um conjunto de prioridades a serem assumidas pelos 
gestores das três esferas. As prioridades estão expressas 
em _____, _____ e ____ que são definidas nacionalmente, 
mas que permitem que os gestores indiquem situações a 
partir da realidade local.”

As lacunas são corretamente preenchidas por:

(A) objetivos, metas e indicadores;
(B) índices, valores e fontes de financiamento;
(C) leis, normas e resoluções;
(D) planos, projetos e parcerias;
(E) mensagens, publicidade e propagandas.

18 - Em relação à Atenção Básica, a seguinte afirmativa 
está ERRADA:

(A) caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, 
no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e 
a manutenção da saúde;

(B) é desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, 
sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios bem delimitados, pelas quais 
assume a responsabilidade sanitária;

(C)  utiliza tecnologias de baixa complexidade e elevada 
densidade, que devem resolver os problemas de saúde 
de maior freqüência e relevância em seu território;

(D)  é o contato preferencial dos usuários com os 
sistemas de saúde e orienta-se pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade e da coordenação do 
cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, 
da responsabilização, da humanização, da equidade e 
da participação social;

(E) considera o sujeito em sua singularidade, na 
complexidade, na integralidade e na inserção sócio-
cultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção 
e tratamento de doenças e a redução de danos ou 
de sofrimentos que possam comprometer suas 
possibilidades de viver de modo saudável.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

19 - No que diz respeito à operação de um microcomputador, 
existem três categorias de dispositivos descritos, a saber:

I - Os que funcionam exclusivamente na entrada de 
dados. 

II -  Os que funcionam exclusivamente na saída de 
dados. 

III - Os que podem funcionar na entrada e na saída de 
dados, dependendo do momento do processamento.

Dois dispositivos que se enquadram na categoria III são: 

(A) plotter e impressoras deskjet
(B) blu-ray e impressoras laserjet
(C) scanner e impressoras laserjet
(D) joystick e impressoras multifuncionais
(E) pendrives e impressoras multifuncionais

20 - No que diz respeito ao sistema operacional Windows 
XP, versão em português, um funcionário do IABAS está 
acessando a pasta C:\Download na janela do Windows 
Explorer. Para selecionar todos os arquivos armazenados 
nessa pasta, ele deve executar um atalho de teclado, 
que corresponde a pressionar <Ctrl> e, mantendo-a 
pressionada, clicar na seguinte tecla:

(A) A
(B) C
(C) P
(D) R
(E) T

21 - Na Área de Trabalho da tela de um microcomputador 
com sistema operacional Windows XP, versão em 
português, uma característica indica que um ícone 
representa um atalho para um programa. Um exemplo 
desse tipo de ícone é mostrado na seguinte alternativa:

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

22 - Atualmente, a conexão  se tornou um 
padrão e uma tendência nos equipamentos de informática 
para integração de componentes externos a um 
microcomputador. Essa conexão é conhecida pela sigla:

(A) SATA
(B) USB
(C) HDMI
(D) PS2
(E) SVGA

23 - No que diz respeito aos processadores de texto, após 
a digitação é necessário salvar o texto em um arquivo 
armazenado, normalmente, em um disco rígido. Nas 

versões do Word, em português, para  o atalho 
de teclado é:

(A) Alt + B
(B) Alt + S
(C) Ctrl + Y
(D) Ctrl + B
(E) Ctrl + S

24 - Observe o texto abaixo, formatado no Word com um 
tipo de alinhamento.

O Instituto de Atenção Básica e 
Avançada à Saúde (IABAS) foi a primeira 
organização social a atuar no setor 
de saúde pública no Rio de Janeiro. A 
mesma busca sempre entregar de forma 
rápida todos os serviços necessários à 
população. Esse modelo já funciona em 
outros estados como, São Paulo, há mais 
de 10 anos e tem refletido resultados 
bastante satisfatórios.

O tipo de alinhamento aplicado ao texto resultou do 

acionamento do ícone , sendo conhecido por:  

(A) à esquerda
(B) justificado
(C) personalizado
(D) centralizado
(E) à direita
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25 - No processador de texto Word, os atalhos de teclado 
Ctrl + C e Ctrl + V possuem, respectivamente, os seguintes 
significados:

(A) Copiar e Colar
(B) Copiar e Excluir
(C) Copiar e Renomear
(D) Recortar e Excluir
(E) Recortar e Colar

26 - Um internauta utilizou o navegador Firefox Mozilla 
para baixar o software Adobe Reader xi, necessário para 
leitura de arquivos em formato PDF. Essa atividade de 
baixar softwares de sites da internet para a máquina do 
cliente é conhecida pelo seguinte termo técnico:   

(A) upload
(B) upsize
(C) downlink
(D) downsize
(E) download

27 - O software Outlook Express instalado em um 
microcomputador permite a transmissão e a recepção 
dos e-mails de uma determinada pessoa. Nesse sentido, 
os e-mails originários da internet são armazenados na 
máquina dessa pessoa, por ação desse software, numa 
caixa padrão denominada Caixa de:     

(A) Saída
(B) E-mails
(C) Correio
(D) Entrada
(E) Mensagens

28 - Ao usar os recursos do navegador Internet Explorer 
9 BR, um ícone deve ser empregado para adicionar site 
corrente à Barra de Favoritos. Esse ícone é:   

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

 CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

29 - “É uma doença transmissível, parasitária, causada 
por vermes trematódeos do gênero Schistosoma, A 
transmissão se dá quando o indivíduo infectado elimina 
os ovos do verme por meio das fezes humanas. Em 
contato com a água, os ovos eclodem e liberam larvas, 
denominadas miracídios, que infectam os caramujos, 
hospedeiros intermediários, que vivem nas águas doces. 
Após quatro semanas as larvas abandonam  o caramujo 
na forma de cercarias e ficam livres nas águas naturais. O 
contato dos seres humanos com essas águas é a maneira 
pela qual é adquirida a doença.”

(adap. de http://portal.saude.gov.br)

“É transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti infectado. O 
mosquito se reproduz em água parada, de modo que para 
prevenir, não podemos deixar água acumular”.

Os textos se referem respectivamente:

(A) à dengue e à leptospirose;
(B) à leptospirose e à leishmaniose;
(C) à esquistossomose e à dengue;
(D) à leishmaniose e à leptospirose;
(E) à esquistossomose e à leishmaniose.

30 - “É uma doença infecciosa causada por uma bactéria 
presente na urina do rato. Em situações de enchentes e 
inundações, a urina dos ratos, presente em esgotos e 
bueiros, mistura-se à enxurrada e à lama das enchentes. 
Qualquer pessoa que vive em contato com a água ou lama 
contaminadas pode se infectar. A bactéria penetra no corpo 
pela pele, principalmente se houver algum ferimento 
ou arranhão. Na época de seca, oferecem riscos à saúde 
humana o contato com água ou lama de esgoto, lagoas ou 
rios contaminados e terrenos baldios onde existem ratos. 
Portanto, deve-se evitar o contato com esses ambientes.”

(adap. de http://portal.saude.gov.br)

O texto se refere à seguinte doença:

(A) dengue;
(B) leptospirose;
(C) leishmaniose;
(D) malária;
(E) esquistossomose.
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31 - Os ratos são os principais transmissores da doença referida 
na questão anterior e o controle e diminuição da população 
desses roedores é o melhor meio de se controlar a transmissão 
da doença. As medidas a seguir são importantes para evitar 
ratos, EXCETO uma, que está ERRADA. Assinale-a. 

(A) manter os alimentos armazenados em vasilhames 
tampados e à prova de roedores;

(B) acondicionar o lixo em sacos plásticos em locais 
elevados do solo, colocando-o para coleta pouco antes 
de o lixeiro passar;

(C) caso existam animais no domicílio, retirar e lavar os 
vasilhames de alimento do animal todos os dias antes 
do anoitecer, pois ele também pode ser contaminado 
pela urina do rato;

(D) manter limpos e desmatados os terrenos baldios;
(E) lançar o lixo preferencialmente à beira de córregos, 

pois as águas escoarão o lixo e o levarão para longe.
 
32 - “A tuberculose é uma doença curável em 
praticamente 100% das novas ocorrências, desde que a 
pessoa seja sensível aos medicamentos antituberculose, 
que sejam obedecidos os princípios básicos da terapia 
medicamentosa (associação medicamentosa adequada, 
doses corretas e uso por tempo suficiente) e que haja 
a adequada operacionalização do tratamento. A esses 
princípios, soma-se o tratamento diretamente observado 
(TDO) da tuberculose, que consiste na observação diária 
da tomada dos medicamentos por um profissional da 
equipe de saúde ou por alguém por ele supervisionado.”

(http://portal.saude.gov.br)

Em relação ao tratamento da tuberculose, avalie as 
afirmativas a seguir e assinale a ERRADA.

(A) dura no máximo dois meses e, nesse período, o 
profissional de saúde deve procurar um vínculo 
adequado com o paciente para assim controlar as 
chances de abandono antes de se alcançar a cura;

(B) o paciente deve ser orientado, de forma clara, quanto 
às características da tuberculose e do tratamento a que 
será submetido: medicamentos, duração e regime de 
tratamento, benefícios do uso regular dos medicamentos, 
possíveis consequências do uso irregular dos mesmos e 
eventos adversos;

(C) logo nas primeiras semanas de tratamento o paciente 
se sente melhor e, por isso, precisa ser orientado pelo 
profissional de saúde a realizar o tratamento até o final, 
independente da melhora dos sintomas. É importante 
lembrar que tratamento irregular pode complicar 
a doença e resultar no desenvolvimento de cepas 
resistentes aos fármacos;

(D) no Brasil, os medicamentos usados nos esquemas 
padronizados para a tuberculose são a isoniazida (H), a 
rifampicina (R), a pirazinamida (Z) e o etambutol (E);

(E)  a maior parte das pessoas serão tratadas pelos 
esquemas padronizados e receberá o tratamento e 
acompanhamento na atenção básica.

33 - A hipertensão arterial, ou pressão alta, é uma doença 
que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e 
pode causar paralisação dos rins.

(http://portal.saude.gov.br)

As seguintes medidas, dentre outras, são importantes para 
a prevenção e o controle da hipertensão arterial, EXCETO 
uma, que está ERRADA. Assinale-a.

(A) adotar um estilo de vida saudável, com prática regular 
de atividade física e mudança de hábitos alimentares;

(B)  manter acompanhamento médico periódico; 
(C) abandonar o fumo;
(D) não abusar de temperos que ressaltam o sabor dos 

alimentos, dando preferência a aumentar o consumo 
de sal; 

(E) moderar o consumo de álcool.

34 - O acompanhamento das crianças é uma atividade 
fundamental do trabalho do agente comunitário de saúde 
(ACS). Em visitas a famílias que têm crianças, avalie se o 
ACS deve, entre outros cuidados:

I - Observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da 
pessoa que cuida da criança, avaliando, entre outros, 
cuidados realizados com a criança, o banho, a 
alimentação (inclusive mamadas), as trocas de fraldas.

II - Solicitar a caderneta da criança e verificar esquema de 
vacinação, crescimento e desenvolvimento.

III - Observar sinais de risco e indicativos de violência.
IV - Em caso de recém-nascidos, verificar se já fez o teste 

do pezinho e vacinas BCG e hepatite B.

Estão corretas as recomendações:

(A) I e II, apenas;
(B) III e IV, apenas;
(C) I, III e IV, apenas;
(D) I, II e IV, apenas;
(E) I, II, III e IV.

35 - O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição 
o  exercício de atividades de _____ de doenças e ______ 
da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 
municipal, distrital, estadual ou federal.

As lacunas ficam corretamente preenchidas 
respectivamente por:

(A) promoção / prevenção;
(B) prevenção / promoção;
(C) detecção / diagnóstico;
(D) diagnóstico / detecção;
(E) promoção / detecção.
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36 - São consideradas atividades do Agente Comunitário de 
Saúde, na sua área de atuação, as a seguir listadas, EXCETO:

(A) a promoção de ações de educação para a saúde 
individual e coletiva;

(B) o registro, para fins exclusivos de controle e 
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde;

(C) o estímulo à participação exclusiva dos profissionais de 
saúde nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;

(D) a realização de visitas domiciliares periódicas para 
monitoramento de situações de risco à família; 

(E) a participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor saúde e outras políticas que promovam a 
qualidade de vida.

37 - Em relação ao trabalho do ACS de orientação para 
as pessoas idosas e familiares, as seguintes afirmativas 
acerca da alimentação do idoso estão corretas, EXCETO 
uma, que está ERRADA. Assinale-a.

(A) alimentar o idoso nem sempre é tarefa fácil. Horários 
regulares, respeito às preferências e hábitos culturais, 
ambiente tranquilo e muita calma e paciência são fatores 
importantes para que a alimentação seja bem aceita;

(B) ler sempre os rótulos dos alimentos, pois a informação 
nutricional que está nos rótulos é um fundamental 
para a escolha de produtos mais saudáveis, e também 
observar a data de validade dos produtos;

(C) orientar o idoso a fazer todas as refeições (café da 
manhã, lanche, almoço, lanche, jantar) sem pular 
nenhuma e sem trocar o almoço ou o jantar por lanches;

(D) beber no máximo um copo de água entre as refeições, 
pois os idosos, por não fazerem muito esforço físico, 
não têm muita necessidade de hidratação além de, em 
geral, não sentirem sede;

(E) o uso exagerado de sal, temperos industrializados, 
gorduras de origem animal, frituras e alimentos com 
gorduras trans deve ser evitado. 

38 - “Um elemento fundamental no enfrentamento de 
problemas relacionados ao uso abusivo e dependente 
de álcool e drogas é a possibilidade de realização de 
diagnóstico _____. Quanto ______ o indivíduo perceber 
que tem perdido o controle sobre o uso de qualquer 
substância, _____ chance ele tem de evitar aprofundar-se 
nesse processo. Esse diagnóstico precoce pode ser feito 
por meio de entrevistas, aplicação de questionários pelos 
membros da Estratégia Saúde da Família.”

(Guia Prático do ACS, Ministério da Saúde, página 195)

As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) precoce / mais cedo / mais;
(B) tardio / mais tarde /mais;
(C) precoce / mais tarde / menos;
(D) tardio / mais cedo / menos;
(E) precoce / mais cedo / menos.

39 - Pessoas com deficiência são aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial que, ao encontrarem com diversas 
barreiras, podem ter dificuldades em sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas.

Em relação à atuação do ACS frente à pessoa com 
deficiência, a seguinte afirmativa está ERRADA:

(A) o ACS deve estimular a pessoa com deficiência a 
desenvolver suas capacidades para ser autônoma e 
participativa, respeitando suas escolhas e decisões;

(B) a pessoa com deficiência deve ser atendida na unidade 
básica apenas em suas necessidades relacionadas 
à reabilitação, deixando-se em segundo plano as 
necessidades de saúde como vacinação, consultas, 
pré-natal etc;

(C) quando não for possível o atendimento na unidade, o 
ACS deve facilitar a visita da equipe de saúde à casa 
da pessoa e da família;

(D) considerando os vários tipos de deficiência (visual, 
auditiva, física, intelectual), ao visitar as famílias 
nas comunidades,o ACS deve estar atento para as 
condições de acesso ao ambiente/local (se o caminho 
é plano ou possui rampas, o tipo de calçamento, se tem 
transporte adaptado, se há sinalização para cegos) e, 
se for o caso, propor soluções que melhorem o acesso;

(E) o ACS deve ter sempre em mente que uma condição 
de deficiência, embora imponha limites, não impede 
a participação e inclusão da pessoa no meio em que 
vive; são as condições de interação com o meio  
(o ambiente físico e as pessoas) que podem facilitar 
ou dificultar a sua participação e convivência social 
na escola, no trabalho, nos locais de lazer etc.

40 - Em relação à dengue, NÃO é correto afirmar que:

(A) é hoje uma doença pouco frequente no Brasil, atingindo 
principalmente a população pobre de alguns Estados;

(B) a fêmea do mosquito adulto põe ovos de quatro a seis 
vezes durante sua vida e, em cada vez, cerca de 100 
ovos, em locais com água limpa e parada;

(C) um ovo de Aedes aegypti pode sobreviver por até um 
ano e meio, mesmo que o local onde ele foi  depositado 
fique seco;

(D) não se pega dengue no contato de pessoa a pessoa e 
nem por meio do consumo de água e de alimentos;

(E) alguns sintomas: febre há, no máximo, sete dias 
acompanhadas de pelo menos dois dos seguintes sintomas: 
dor de cabeça, dor por trás dos olhos, dores musculares e 
articulações, prostação ou manchas pequenas e vermelhas 
pelo corpo com ou sem hemorragia.

 












