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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). 
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NÍVEL MÉDIO 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0 (86) 9438-4081 

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 1A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05 

 

E se... Os holandeses tivessem colonizado o Brasil? 

A dominação holandesa do Brasil durou apenas 24 anos (1630-1654), vivendo um período de apogeu sob o 

comando do conde Maurício de Nassau, entre 1637 e 1644. Foi um intervalo curtíssimo dentro dos três séculos – mais 

precisamente, 322 anos – da nossa história colonial, mas conseguiu deixar marcas significativas, principalmente em 

Pernambuco, centro administrativo dos holandeses no território brasileiro. 

A maior diferença estava no fato de o governo holandês não comandar diretamente a colonização. “Essa tarefa 

havia sido entregue, na verdade, a uma empresa de propriedade dos capitalistas do porto de Haia, chamada 

Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais”, afirma Alexandre Hecker, historiador da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP). Eles receberam não só o direito de ocupar as terras e explorá-las economicamente, como de organizar toda a 

vida social, política, religiosa e cultural. “Era uma verdadeira privatização geral, com todas as medidas administrativas 

servindo apenas ao lucro dos financiadores do projeto. Foi assim que Nassau dirigiu as terras e a população a partir de 

Recife”, diz Alexandre. 

Mas a grande herança de Nassau certamente foi no campo cultural. “Ele não só criou aqui o primeiro 

observatório astronômico das Américas, como trouxe cientistas para estudar os tipos humanos, a fauna e a flora locais, 

junto com pintores de altíssima qualidade – como Frans Post, Albert Eckout e Georg Marcgraf – para documentar tudo 

isso”, afirma André Moysés Gaio, historiador da Universidade Federal de Juiz de Fora. A contribuição de Post foi além 

da pintura, interferindo na arquitetura de Recife, com a construção de sobrados altos, canais e pontes de grande valor 

urbanístico. 

“As obras desses artistas e o planejamento urbano da capital pernambucana são considerados extraordinários 

para a época – e A História Natural, de Marcgraf, permaneceu a única obra de referência sobre o Brasil até o século 

XIX”, diz outro historiador, Ronald Ramanelli, da Universidade Federal Fluminense. Dificilmente haveria um Nassau 

português. Em terras lusas, as ciências e as artes estavam submetidas ao crivo da Inquisição. 

“Mas essas realizações eram iniciativas pessoais de Nassau, não representam um padrão de colonização 

holandesa, se é que isso existe”, afirma André Moysés. Seu colega Ronald prefere uma comparação com outras 

colonizações protestantes: “Ingleses e holandeses criaram sociedades escravistas dominadas por uma minoria branca, 

tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul. Nesse último caso, mesmo com o fim do apartheid, os brancos 

controlam 80% das terras e das riquezas do país, apesar de não representarem mais que 10% da população. Ou seja, o 

país continua um barril de pólvora”. Alguém aí gostaria de viver num Brasil assim? 
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As informações contidas no título do texto expressam ideia de: 

a) Suposição 

b) Certeza 

c) Ironia 

d) Impossibilidade 
 

 
 

 

Segundo o texto, a dominação holandesa do Brasil foi: 

a) Suficiente para explorar exageradamente os recursos minerais do país, apesar de ter durado só 24 anos. 

b) Bastante representativa. Principalmente se levar em consideração a sua pequena duração 

c) Insignificante para a história do país, pois não lhe trouxe contribuições culturais. 

d) Muito importante, pois o governo holandês transferiu para cá a sede administrativa do país. 
 

 
 

 

De acordo com o texto, os grandes investimentos pessoais do conde Mauricio de Nassau deram-se na área. 

a) Política 

b) Financeira 

c) Religiosa 

d) Cultural 
 

 
 

 

Segundo o texto, a forma de administração de Mauricio de Nassau. 

a) Era criticada e combatida pelo governo holandês 

b) Seguia o modelo dos capitalistas do porto de Haia 

c) Prejudicava economicamente o governo holandês 

d) Pode ser considerado um projeto antiquado de trabalho 
 

 
 

 

No trecho – vivendo um período de apogeu sob o comando do conde Mauricio de Nassau – o termo em destaque equivale a: 

a) Expectativa 

b) Auge. 

c) Colonização 

d) Declínio 
 

 
 

 

O artigo é uma palavra variável que se antepõe ao substantivo e concorda com ele em gênero e número. Levando em 

consideração essa característica, assinale a alternativa cuja frase com as palavras destacadas são artigos. 

a) “Aprendi a respeitar as ideias alheias, a deter-me diante do segredo de cada consciência, a compreender antes de discutir; a 

discutir antes de condenar” (Norberto Bobbio). 

b) “Imediatamente me veio à cabeça o conselho de Manuel Bandeira a uma jovem, que lhe perguntou o que ele aconselharia a 

quem quisesse iniciar-se na literatura: o de não pedir conselhos a ninguém” (Fernando Sabino). 

c) “A mulher pensava na travessura do filho; não a referiu ao marido, pediu à vizinha que não aludisse a ela” (Machado de Assis). 

d) “Sonhei que ia por uma estrada sob a luz da lua, quando, a uma curva do caminho, dou com um casarão estranho, ares de 

mal-assombrado” (Fernando Sabino). 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Considere os três períodos abaixo; 

 

I. O tempo ficou fechado à tarde, e um temporal desabou sobre a cidade. 

II. “Eu te peço perdão por te amar de repente, embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos” (Vinicius de 

Moraes). 

III. Embora meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos, eu te peço perdão por te amar de repente. 

 

Nos períodos acima, a vírgula que separa as orações é: 

a) Opcional em I e II; obrigatória em III. 

b) Opcional em I e III; Obrigatório em II. 

c) Opcional em I; obrigatório em II e III. 

d) Opcional em II; obrigatória em I e III. 
 

 
 

 

Assinale a alternativa em que os algarismos romanos devem ser lidos como numerais ordinais. 

a) Na Constituição Federal, o capítulo VI do Título VIII trata da proteção ao meio ambiente. 

b) Em meados do século XVIII, o exército espanhol e o português se uniram e massacraram os índios guaranis das missões 

jesuíticas no sul do Brasil. 

c) Pio XII foi papa durante o período mais tumultuado do século XX 

d) O século XXI começou no ano 2001, e não no ano 2000, como muitos supõem. 
 

 
 

 

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas da frase abaixo. 

 

Senhor Deputado, para ___ ser franco, é impossível para ___ apoiar ____ Excelência, pois as denúncias que pretende fazer 

contra ____Excelência, o presidente, não tem qualquer fundamento. 

 

a) lhe – eu – Vossa – Sua 

b) lhe – mim – Vossa – Sua  

c) vos – mim – Vossa – Vossa 

d) vos – eu – Vossa – Sua 
 

 
 

 

Leia os versos da canção abaixo: 

 

“Viver 

e não ter a vergonha de ser feliz. 

Cantar e cantar e cantar 

a beleza de ser um eterno aprendiz”. 

(Gonzaguinha) 

 

 

Os verbos destacados nos versos acima estão no: 

a) Gerúndio 

b) Infinitivo impessoal 

c) Particípio 

d) Imperativo pessoal 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 







 

 

 
  Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                 ~5 ~                               INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

 

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE 11A 40 
 

 
 

11. Com relação à Saúde da Família, assinale a alternativa correta: 

 

a) A Saúde da Família NÃO pode ser entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 

mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde; 

b) As equipes multiprofissionais são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em 

uma área geográfica delimitada; 

c) A responsabilidade pelo acompanhamento das famílias NÃO coloca para as equipes saúde da família a necessidade de 

ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica no Brasil, especialmente no contexto do SUS; 

d) As equipes multiprofissionais não são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias em uma área 

delimitada. 

 

12. Das alternativas abaixo, assinale a que indica qual o profissional da Unidade de Saúde da Família que primeiro identifica as 

famílias e os indivíduos em situação de risco: 

a) Auxiliar de Enfermagem; 

b) Médico; 

c) Enfermeiro; 

d) Agente Comunitário de Saúde. 

 

13. Analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Antes de realizar a visita é necessário planejá-la: ter claro o motivo da visita, definir o tempo de duração e as perguntas que 

serão feitas. 

II. Não é objetivo de a visita domiciliar conhecer as condições de moradia, de trabalho, os costumes e valores da comunidade, 

pois o agente já deve ter clareza destes aspectos antes de fazer a visita. 

III. É objetivo de a visita domiciliar identificar os principais problemas de saúde das pessoas que moram no território. 

IV. É objetivo de a visita domiciliar identificar as famílias carentes e levar a cesta básica mensalmente. 

Analisando as afirmativas acima podemos concluir que estão corretas somente em: 

a) I e II 

b) I e III 

c) I, III e IV 

d) II, III e IV 

 

14. São competências do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO: 

 

a) Realizar em conjunto com a equipe, atividades de planejamento e avaliação das ações de saúde no âmbito de adstrição da 

Unidade Básica de Saúde; 

b) Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de risco ambiental e sanitário para a população, 

conforme plano de ação da equipe de saúde; 

c) Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde visando à melhoria da qualidade de vida da população; 

d) Desenvolver ações que busquem a desintegração entre as equipes de saúde e a população adstrita à Unidade Básica de 

Saúde; 
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15. O agente comunitário de saúde em uma de suas visitas a uma casa se deparou com o seguinte caso: uma criança estava 

com febre repentina, náuseas e inchaço de uma ou mais glândulas salivares, mais comumente aquelas localizadas no ângulo 

da região maxilar (parótidas). O médico que fazia a visita junto com o agente ainda comunicou que o inchaço que atinge seu 

máximo em 24 horas, pode durar de 07 a 10 dias. Nos meninos a infecção pode causar dor e inchaço dos testículos. Diante 

desse relato, a criança apresentava um caso de: 

a) Catapora; 

b) Dengue; 

c) Caxumba; 

d) Coqueluche. 

 
 

16. O agente comunitário de saúde, em uma de suas visitas a casa de um doente que sofria de Gota Úrica, recomendou que: 

I. Desprezar a água em que cozinhar as carnes 

II. Carnes assadas não devem ser tostadas 

III. Utilizar preparações ou alimentos ricos em gorduras 

IV. Não ingerir bebidas alcoólicas e Ingerir pouca água por dia. 

Podemos concluir com as afirmações acima que: 

a) Todas estão corretas 

b) Apenas I e II estão corretas 

c) Apenas I, II e III estão corretas 

d) Apenas II, III e IV estão corretas 

 
 

17. O cadastramento é uma das atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Sobre a ficha A de cadastro das famílias, é correto 

afirmar que: 

a) É preenchida para cadastramento das famílias que têm casos confirmados de portadores do vírus da imunodeficiência 

adquirida e hepatite B. 

b) É preenchida mensalmente para o acompanhamento das famílias cadastradas que tenham membros com hipertensão 

arterial, diabetes, tuberculose e hanseníase. 

c) Seu preenchimento é mensal, realizado por toda equipe da unidade de saúde, para o registro das atividades desenvolvidas. 

d) É constituída pelos seguintes dados: nome das pessoas que compõem a família, idade, sexo, perfis de alfabetização, 

ocupação e doenças referidas. 

 
 

18. Em relação às atividades específicas do agente comunitário de saúde, considere as seguintes afirmativas: 

I. Acompanhar as famílias e os indivíduos de risco sob sua responsabilidade, de acordo coma prioridade definida pelo próprio 

agente, a partir do seu conhecimento da área, por meio de visita domiciliar e das atividades assistenciais e procedimentos 

desenvolvidos pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) no domicílio e na unidade de saúde. 

II. Estar em contato permanente com as famílias para identificar fatores de risco, diagnosticar doenças, recomendar o uso de 

ervas medicinal, orientar usuários quanto à prevenção de doenças e recuperação da saúde, indicando medidas de 

tratamento. 

III. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, micro-área de risco. Orientar as famílias quanto à utilização 

dos serviços de saúde disponíveis. 

IV. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção d e doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, através da 

realização de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas no domicílio e na comunidade, mantendo a 

equipe informada. 

Analisando as afirmações acima podemos concluir que estão corretas somente em: 

a) I, II e III 

b) I e II 

c) III e IV 

d) II, III e IV 

 

19. Assinale a alternativa que tem a doença que não é de notificação compulsória. 

a) Dengue 

b) Tuberculose 

c) Pneumonia 

d) Febre amarela 
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20. É uma doença febril aguda, causada por um vírus, de evolução benigna, na maioria dos casos, e seu principal vetor é o 

mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. Estamos nos referindo à: 

a) Dengue 

b) Hepatite 

c) Influenza 

d) Meningite 
 

21. Leia o texto a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 Com base no texto e nos conhecimentos sobre vigilância sanitária, é correto afirmar: 

a) Os problemas com meio ambiente, saúde e a exposição às condições insalubres dos trabalhadores, não são significativos e 

perdem importância se considerarmos os benefícios e empregos trazidos pelas indústrias, principalmente nas cidades 

pequenas, onde há pouca oferta d e empregos. 

b) A consciência de preservação do meio ambiente e direito dos cidadãos à saúde e à educação é recente. A busca da saúde 

implica um compromisso cada vez mais urgente com isso. Assim, os processos de urbanização devem ser planejados de 

forma a garantir a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores. 

c) Em geral, podemos constatar que as indústrias produzem detritos, lixo, que são jogados nos rios e podem matar os peixes, 

destruir os mananciais e a _ora, e sua ação está acima do controle dos órgãos governamentais e da vigilância sanitária. 

d) A ação da vigilância sanitária está concentrada nos grandes centros, que apresentam problemas decorrentes do crescimento 

desordenado. Nas cidades pequenas a vigilância sanitária não tem uma atuação importante. 
 

22. Relacione a doença e o agente transmissor 

1. Roedores domésticos 

2. Haemogogus 

3. Triatomíneos/barbeiros 

4. Biomphalaria 

5. Anopheles 

6. Roedores silvestres 
 

(    ) Malária. 

(    ) Doença de Chagas. 

(    ) Leptospirose. 

(    ) Febre amarela. 

(    ) Hantavirose. 

(    )Esquistossomose 

a) 2 – 3 – 6 – 5 – 1 – 4  

b) 5 – 3 – 1 – 2 – 6 – 4 

c) 5 – 3 – 4 – 2 – 1 – 6 

d) 2 – 3 – 4 – 5 – 1 – 4  

As últimas tendências de crescimento das populações mostram um aumento na urbanização das cidades com 

população com cerca de 500 mil habitantes. Este crescimento desde o início do processo de industrialização, 

muitas vezes acontece desordenadamente e não é planejado nem acompanhado de infraestrutura necessária. A 

urbanização traz o aumento da produção de lixo, do consumo de água, dos serviços de saúde e de outros 

serviços necessários para o bem-estar da população, que quando não são oferecidos em número adequado, 

aumentam o risco de adoecer e morrer para indivíduos e ao meio ambiente. 

(A N V I S A, Cartilha de Vigilância Sanitária - cidadania e controle social. 2 ed. Brasília: ago 2002). 
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23. Assinale a alternativa que não condiz com os pressupostos do Programa de Saúde da Família – PSF. 

 

 

 

 

 

O modelo de atenção voltado para a família e à comunidade pressupõe, dentre outros: 

a) Atendimento ao individuo, à família e a comunidade no ambulatório e no domicílio. 

b) Realização do trabalho, de forma individual, por profissional de saúde, objetivando a atenção de maior número possível de 

famílias e de indivíduos, segundo planejamento pré-definido. 

c) Identificação e intervenção sobre fatores e áreas de risco aos qual a população está exposta. 

d) Prestação de atenção integral, contínua e de boa qualidade à população. 

 

24. São competências do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO: 

 

a) Realizar em conjunto com a equipe, atividades de planejamento e avaliação das ações de saúde no âmbito de adstrição da 

Unidade Básica de Saúde; 

b) Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de risco ambiental e sanitário para a população, 

conforme plano de ação da equipe de saúde; 

c) Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde visando à melhoria da qualidade de vida da população; 

d) Desenvolver ações que busquem a desintegração entre as equipes de saúde e a população adstrita à Unidade Básica de 

Saúde; 

 

25. Em relação aos carboidratos presentes na alimentação e que influenciam na saúde bucal, é correto afirmar: 

 

a) Os carboidratos são compostos orgânicos conhecidos como aminoácidos. 

b) Os carboidratos constituem o grupo conhecido como sais minerais. 

c) Os carboidratos são proteínas reguladoras das reações que ocorrem nas células. 

d) São carboidratos a glicose encontrada no mel e nos frutos maduros. 

 

26. A visita domiciliar é uma atividade utilizada com o intuito de subsidiar a intervenção no processo de saúde-doença de 

indivíduos ou no planejamento de ações visando à promoção da saúde da coletividade. Identifique abaixo as vantagens de a 

visita domiciliar. 

I. Presença do profissional de saúde in loco para levar informações de saúde ao grupo familiar. 

II. Limitação dos encontros devido ao horário de trabalho e os afazeres domésticos. 

III. Melhor relacionamento do grupo familiar com o profissional de saúde. 

IV. Liberdade para expor os mais variados problemas. 

V. Método dispendioso e de pouco alcance a uma parcela numericamente maior da população. 

Analisando as afirmações acima podemos concluir que: 

 

a) Apenas I, II e III estão corretas 

b) Apenas I, II e IV estão corretas 

c) Apenas I, III e IV estão corretas 

d) Apenas II, IV e V estão corretas 

  

O Programa de Saúde da Família – PSF foi lançado pelo Ministério da Saúde em 1994, com o 

objetivo de redirecionar o modelo de saúde vigente no País, fortalecendo a Atenção Primaria à 

Saúde. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é complementar ao PSF. 
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27. O vírus causador da AIDS se chama HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana. Em pessoas infectadas o HIV está presente: 

I. Sangue 

II. Vestes 

III. Fluido vaginal 

IV. Suor 

V. Sêmen 

Analisando os itens acima podemos concluir que 

a) Todos estão corretos 

b) Todos estão incorretos 

c) Apenas II, III e IV estão corretos 

d) Apenas I, III e V estão corretos 

 

28. São consideradas atribuições básicas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), nas suas áreas territoriais de abrangência. 

I. Coordenar e acompanhar a realização do cadastramento das famílias. 

II. Realizar o acompanhamento das micro-áreas de risco. 

III. Realizar a programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos domicílios que apresentam situações que 

requeiram atenção especial. 

IV. Atualizar as fichas de cadastramento dos componentes das famílias; executar a vigilância de crianças menores de 01 ano 

consideradas em situação de risco. 

V. Participar do processo de capacitação e educação permanente técnica e gerencial junto às coordenações regional e estadual 

do programa. 

Analisando os itens acima podemos concluir que: 

a) Apenas I, II e IV estão corretos 

b) Apenas II, III e IV estão corretos 

c) I, III e V estão corretos 

d) Apenas III, IV e V estão corretos 

 

29. Dentre as atividades listadas abaixo, uma delas NÃO compete ao Agente Comunitário de Saúde. 

a) Visitas domiciliares. 

b) Promoção da saúde. 

c) Prevenção das doenças. 

d) Atividade administrativa na unidade. 

 

30. A territorialização é considerada uma estratégia ou instrumento para a construção de um modelo assistencial voltado para a 

realidade social. Sendo assim, uma área de responsabilidade de uma unidade de saúde é considerada uma: 

a) Cidade. 

b) Microárea. 

c) Município. 

d) Área de abrangência. 

 

31. Com relação ao controle social, a participação da comunidade é prioritária e deve ser incentivada pelos Agentes 

Comunitários de Saúde. Das ações participativas, podemos ressaltar: 

a) O Conselho Municipal de Saúde, onde os usuários dos serviços de saúde têm participação efetiva. 

b) Campanhas de vacinação, incentivando as famílias a levarem as crianças para vacinar. 

c) Mutirões diversificados onde a comunidade se une para trabalhar em proveito de todos. 

d) As alternativas A, B e C estão corretas. 
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32. Os Agentes Comunitários de Saúde promovem a ligação entre a comunidade e o sistema de saúde, na busca de soluções 

mais eficazes para os problemas. Com as pessoas da comunidade, o Agente Comunitário de Saúde vai conhecer melhor 

alguns fatores sociais, tais como, EXCETO: 

a) Crenças, costumes e hábitos que afetam à saúde.  

b) Formas tradicionais de cura e solução de problemas. 

c) Estrutura social e familiar. 

d) Fornecimento de transporte, terras e comunicação. 

 

33. A política de Vigilância Sanitária deve ser respaldada nas normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, respaldada em dois princípios básicos: 

a) Reconhecimento do direito inalienável que têm todas as pessoas à saúde e a obrigação do Estado frente a este direito. 

b) Programa situado por idades e sexo e normas e procedimentos para o controle da saúde. 

c) Registro de produtos e inspeção investigativa de fraudes. 

d) Definição de controle sanitário e normatização de doenças especificadas a este controle. 

 

34. No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) está (ão) incluída(s) a execução de ações de: 

a) Vigilância sanitária. 

b) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

c) Vigilância epidemiológica. 

d) Vigilância domiciliar. 

 

35. Fatores, englobados como variáveis sociais, também influenciam a saúde da população. São variáveis sociais todas as 

abaixo, EXCETO: 

a) Nível socioeconômico. 

b) Riscos ocupacionais. 

c) Temperatura. 

d) Condições de moradia. 

 

36. O princípio de territorialização, como etapa do planejamento local de saúde, considera como território-área: 

a) O espaço de vida de uma micro-unidade social. 

b) A área na qual é possível atuar com os recursos disponíveis naquela unidade. 

c) A área definida pela homogeneidade socioeconômica e sanitária. 

d) A área de abrangência de uma Unidade de Saúde. 

 

37. Ao realizar o atendimento domiciliar pós-parto de uma cliente que tem 30 anos e teve sete gestações, três partos e quatro 

abortos, no seu registro você deve identificá-la como: 

a) Nulípara jovem. 

b) Primípara precoce. 

c) Primípara idosa. 

d) multípara. 
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38. Sobre a Visita domiciliar, é CORRETO afirmar que: 

a) Antes de realizar uma visita, é necessário ter claro o motivo da visita, pois é importante informar às pessoas o motivo, a 

utilidade e a importância da visita. 

b) A visita domiciliar é uma das atividades do Agente Comunitário de Saúde, devendo ser realizada criteriosamente no 

acompanhamento de casos especiais. 

c) A visita domiciliar é um procedimento dispensável quando a população recorrer às unidades básicas de saúde, pois é um 

procedimento caro e deve ser utilizado em casos especiais. 

d) Qualquer trabalhador do Sistema de Saúde encontra-se, habilitado para realizar visitas domiciliares, sem a necessidade de 

preparo específico. 

 

39. São ações previstas no Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde EXCETO: 

a) Controle das doenças diarreicas, terapia de reidratação oral (TRO). 

b) Assistência ao puerpério. 

c) Planejamento familiar. 

d) Controle de câncer cérvico-uterino e de mama. 

 

40. Na adolescência aparecem os caracteres sexuais secundários e tornam-se mais evidentes os comportamentos sexuais, tanto 

a nível biológico como a nível sócio-afetivo. Marque a alternativa incorreta sobre os caracteres sexuais secundários 

masculinos. 

a) Desenvolvimento corporal por aumento da massa muscular. 

b) Aparecimento da acne. 

c) Aparecimento de pelos nos órgãos genitais, axilas, etc. 

d) Menor secreção do hormônio testosterona. 

 








