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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

 

PREZADO CANDIDATO 
 

 

 Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada. Verificar se o CARGO / ESPECIALIDADE, quando for o caso, 

impressos se referem àqueles de sua opção no ato de inscrição. 

 Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido 

em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.  

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição e o Cargo impressos estão de acordo 

com sua opção. 

 As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das 

bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta 

esferográfica na cor azul ou preta.  

 Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o 

recinto de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 

 

BOA SORTE!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

TEXTO 1 

 

Solidão pode matar tanto quanto a obesidade 

Levantamento com dados de quase 4 milhões de pessoas aponta que viver (ou se sentir) 

sozinho é bem mais prejudicial do que parece 

 

Muito se fala sobre a prevalência e os prejuízos da obesidade. Mas uma análise apresentada na 125ª Convenção Anual da 

Associação Americana de Psicologia alerta para outro mal pra lá de nocivo: a solidão. De acordo com os condutores do 

trabalho — cientistas da Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos —, uma das principais ameaças nesse sentido 

seria o aumento do risco de morte prematura. 

 

A pesquisa ocorreu em duas partes. Na primeira, 148 estudos foram avaliados, totalizando 300 mil pessoas. Cruzando as 

informações dessa turma, os experts americanos concluíram que quem cultiva bons relacionamentos interpessoais tem 50% 

mais chances de não falecer antes da hora em comparação com os solitários. 

 

Já a segunda etapa considerou os dados de aproximadamente 3,4 milhões de voluntários, divididos em 70 pesquisas. Como 

era de se esperar, também houve uma clara relação entre a solidão ou o isolamento social e o risco de morrer antes do tempo. 

Mas o que intrigou os experts foi o fato de esses problemas, segundo o estudo, serem tão deletérios quanto a obesidade ou 

outras condições sérias de saúde. 

 

O isolamento social é definido como pouco ou nenhum contato com outros indivíduos. A solidão, por sua vez, é marcada pela 

falta de conexão emocional com os demais. Ou seja, é possível se sentir sozinho, mesmo em meio a um mar de gente. 

 

Durante a convenção em que essa revisão foi apresentada, a professora de psicologia Julianne Holt-Lunstad, uma de suas 

autoras, destacou a relevância do achado para os que estão na terceira idade, quando a falta de contato social é mais comum. 

Para ela, tal associação reforça a importância de investirmos em iniciativas que promovam o engajamento e a interação desse 

público, como centros de recreação e jardins comunitários. 

 
Vand Vieira. Disponível em: https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/solidao-pode-matar-tanto-quanto-a-obesidade. Acesso em: 

22/01/2019. Adaptado.  

 

01. Analisado globalmente, o Texto 1 tem o propósito principal de: 

 

A) alertar sobre os prejuízos da obesidade para a saúde da população. 

B) comparar as características clínicas da obesidade com as da solidão. 

C) comunicar ao público em geral resultados de uma pesquisa científica. 

D) divulgar a 125ª Convenção Anual da Associação Americana de Psicologia. 

E) relatar ações de interação entre idosos na Universidade de Brigham Young. 

 

 

02. Analise as informações abaixo.  

 

1) Os prejuízos da obesidade para a vida, ao contrário dos da solidão, são bem conhecidos. 

2) Cientistas americanos concluíram que a obesidade, ao contrário da solidão, não tem relação com a morte prematura. 

3) A solidão e o isolamento social têm conceitos semelhantes, mas resultam em consequências diferentes para o idoso. 

4) A diminuição do contato social é mais frequente na velhice, por isso devem ser promovidas ações de interação entre 

idosos. 

 

Estão em consonância com as informações do Texto 1: 

 

A) 1, 2 e 3, apenas. 

B) 1 e 4, apenas. 

C) 2 e 4, apenas. 

D) 3 e 4, apenas. 

E) 1, 2, 3 e 4. 
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03. Analise o trecho: “A pesquisa ocorreu em duas partes. Na primeira, 148 estudos foram avaliados (...). Já a segunda 

etapa considerou os dados de aproximadamente 3,4 milhões de voluntários (...)”. Considerando a sequência 

nitidamente temporal, conclui-se que se trata de um segmento 

 

A) argumentativo. 

B) descritivo. 

C) expositivo. 

D) injuntivo. 

E) narrativo. 

 

 

04. Acerca do sentido contextual de algumas palavras e expressões do Texto 1, analise as afirmações abaixo. 

 

1) Com a expressão destacada em: ―Mas uma análise (...) alerta para outro mal pra lá de nocivo‖ (1º parágrafo), o autor 

introduz uma circunstância de lugar.  

2) Em: ―Mas o que intrigou os experts foi o fato de esses problemas (...) serem tão deletérios quanto a obesidade (...).‖, o 

autor quer dizer: ‗Mas o que despertou a curiosidade dos especialistas foi o fato de esses problemas serem tão danosos 

quanto a obesidade (...)‘. 

3) No trecho: ―A solidão, por sua vez, é marcada pela falta de conexão emocional com os demais.‖, (4º parágrafo), o 

segmento sublinhado significa o mesmo que ‗relação afetiva‘. 

4) No trecho: ―a professora de psicologia Julianne Holt-Lunstad (...) destacou a relevância do achado‖, (5º parágrafo) a 

palavra destacada significa ‗descoberta‘. 

 

Estão CORRETAS, apenas:  

 

A) 1 e 2. 

B) 1, 2 e 3. 

C) 1 e 4, 

D) 2, 3 e 4. 

E) 3 e 4. 

 

 

05. No trecho: “(...) é possível se sentir sozinho, mesmo em meio a um mar de gente.”, o segmento sublinhado estabelece, 

com o segmento que o antecede, uma relação semântica de 

 

A) causa. 

B) comparação. 

C) concessão. 

D) conformidade. 

E) explicação. 

 

 

06. Releia o título do Texto 1: “Solidão pode matar tanto quanto a obesidade”. Nesse título, a forma verbal destacada 

expressa: 

 

A) possibilidade. 

B) dúvida. 

C) obrigatoriedade. 

D) permissão. 

E) comparação. 

 

 

07. Assinale a alternativa em que as normas de concordância (verbal e nominal) estão cumpridas. 

 

A) Além das causas da solidão, precisa ser considerado as suas consequências. 

B) Se houver quaisquer conexões entre os indivíduos, já não se considera que existe solidão. 

C) Fazem anos que são feitas pesquisas sobre a obesidade, mas os estudos sobre a solidão são recentes. 

D) Devia ser estudado também os diversos casos de solidão que se verificam na infância.   

E) Certamente, ainda pode aparecer muitas novidades referentes aos efeitos da solidão na saúde dos homens. 
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08. O sinal indicativo de crase está CORRETAMENTE empregado em: 

 

A) Muitas das doenças que conhecemos se devem à solidão. 

B) As conexões face à face têm sido deixadas de lado neste século. 

C) Nos meses de inverno, de junho à agosto, aumenta o nível de solidão. 

D) Sentir solidão é algo que pode acontecer à qualquer pessoa. 

E) Alguns idosos estão acostumados à experiências de solidão.  

 

 

09. No que se refere às normas ortográficas vigentes, analise as afirmações a seguir. 

 

1. A palavra ‗obesidade‘ é grafada com ‗s‘, mas ‗azilo‘ e ‗cazulo‘ se grafam com ‗z‘. 

2. Na palavra ‗solidão‘, a sílaba tônica é a última, assim como nas palavras ‗órfão‘ e ‗bênção‘, cujos acentos gráficos 

indicam apenas o timbre da vogal. 

3. Embora tenham grafias diferentes, o primeiro fonema da palavra ‗solidão‘ é idêntico aos fonemas grafados com ‗ç‘ e 

‗ss‘ das palavras ‗menção‘ e ‗obsessão‘, respectivamente.   

4. A partir do último Acordo Ortográfico, palavras como ‗voo‘, ‗europeia‘ e ‗heroico‘ não são mais grafadas com 

acento.   

 

Estão CORRETAS: 

 

A) 1 e 3, apenas. 

B) 2 e 3, apenas. 

C) 3 e 4, apenas. 

D) 1, 2 e 4, apenas. 

E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

 

Texto 2 

 

 

Sozinho 

 

Às vezes, no silêncio da noite 

Eu fico imaginando nós dois 

Eu fico ali sonhando acordado 

Juntando o antes, o agora e o depois 

 

Por que você me deixa tão solto? 

Por que você não cola em mim? 

Tô me sentindo muito sozinho 

Não sou nem quero ser o seu dono 

É que um carinho, às vezes, cai bem [...] 

 
Trecho da canção ―Sozinho‖, de Peninha. 

 

 

10. Pela perspectiva como a canção de Peninha aborda o tema da solidão, infere-se que o eu lírico (a voz de quem „fala‟ 

no poema), certamente, 

 

A) sabe que perdeu a pessoa amada. 

B) deseja romper com a pessoa amada. 

C) goza da indiferença da pessoa amada.  

D) sente só desejo carnal pela pessoa amada. 

E) sente-se inseguro do amor da pessoa amada. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

11. Considere as seguintes afirmações: 

 

I. Se Antônio nasceu na Alemanha ou se José é brasileiro, então o edital é válido, e os documentos estão em ordem. 

II. Se Antônio ou José tem acesso ao prédio, então José é brasileiro. 

III. Os documentos NÃO estão em ordem 

 

Nessas condições, pode-se logicamente concluir que 

 

A) Antônio tem acesso ao prédio. 

B) Antônio não tem acesso ao prédio. 

C) o edital é válido. 

D) o edital não é válido. 

E) José é brasileiro. 

 

 

12. A negação lógica da afirmação “Todos os brasileiros possuem CPF e alguns brasileiros possuem RG” permite 

concluir que 

 

A) alguns brasileiros não possuem CPF. 

B) nenhum brasileiro possui CPF. 

C) alguns brasileiros não possuem CPF nem RG. 

D) todos os brasileiros possuem CPF e, também, RG. 

E) alguns dos que possuem CPF ou RG são estrangeiros naturalizados. 

 

 

13. Algumas sequências em matemática são definidas de forma recursiva, ou seja, o cálculo de um termo da sequência 

depende do valor alguns ou de todos seus termos anteriores. Denotando por an o n-ésimo termo de uma sequência 

definida pela equação de recorrência  

 

an = an-2 + an-3 onde a0 = 3, a1 = 0 e a2 = 2 

 

É CORRETO afirmar que 

 

A) os termos restantes da sequência repetem-se, ou seja, temos a sequência 3,0,2,3,0,2,3,0,2,... repetindo-se indefinidamente. 

B) os 10 primeiros termos da sequência ou são nulos ou números primos. 

C) existe um número primo maior que 10 entre os 15 primeiros termos da sequência. 

D) todos os números da sequência são múltiplos de 2 ou de 3. 

E) não há múltiplos de 5 na sequência. 

 

 

14. Uma senha de acesso a um dado sistema possui 8 caracteres escolhidos, de tal forma que 

 

I. cada um dos dois últimos caracteres é obrigatoriamente números (0,1,2,... ou 9, cada) 

II. cada um dos primeiros seis caracteres é escolhido como qualquer símbolo dentre os 26 caracteres do alfabeto (a,b,c,..., 

x,y,z) ou algum dos 8 caracteres especiais escolhidos no conjunto {#,@,$,%,&,*,! ,?}  

III. pelo menos um dos 8 caracteres da senha é, necessariamente, algum dos 8 caracteres especiais escolhidos no conjunto 

{#,@,$,%,&,*,! ,?}  

 

A chance de alguém adivinhar a senha, sabendo que seus 4 primeiros caracteres são, nesta ordem, p-e-t-r-... é: 

 

A) maior que 50%. 

B) impossível. 

C) pelo menos 1%. 

D) menor que 1 em 1.000. 

E) maior que 1 em 1.000, mas menor que 1%. 
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15. Um curso de inglês possui 15 salas de aula, cada uma das quais contendo 20 ou mais alunos. Escolhendo-se 

aleatoriamente, qual é a quantidade mínima de alunos que deve ser sorteada para garantir que há, ao menos, 2 

alunos de uma mesma sala? 

 

A) 29 

B) 30 

C) 31 

D) 32 

E) 33 

 

 

16. A quantidade de diagonais distintas em um polígono convexo regular de  lados é dada pela seguinte fórmula: 

 

A)  
2

)1( nn
 B)  

2

)3( nn
 C)  

2

)2)(1(  nn
 D)  )1( nn  E)  )3( nn  

 

 

17. Em uma empresa com 40 funcionários, sabe-se que 25 destes têm um salário mensal menor que 4 salários mínimos e 

que 20 destes têm um salário superior a dois salários mínimos. Nessas condições, é CORRETO afirmar que 

 

A) algum funcionário recebe exatamente 3 salários mínimos. 

B) nenhum funcionário recebe exatamente 3 salários mínimos. 

C) existe algum funcionário que recebe mais que 2, porém menos que 4 salários mínimos. 

D) nenhum funcionário que recebe mais que 2, porém menos que 4 salários mínimos. 

E) todos os funcionários recebem o mesmo valor. 

 

 

18. Uma pessoa possui 4 camisas monocromáticas das cores azul, vermelha, verde e amarela; 3 calças monocromáticas 

das cores azul, vermelha e verde e 2 tênis monocromáticos das cores azul e vermelha. Quantas combinações de 

camisa, calça e tênis de cores todas diferentes podem ser feitas nessas condições? 

 

A) Nenhuma 

B) 3 

C) 4 

D) 6 

E) 12 

 

 

19. Uma sequência de números reais é chamada de Progressão Aritmética, se a subtração de termos consecutivos for 

uma constante. Se uma sequência em progressão aritmética tem, como segundo termo, o número 7 e como décimo 

termo, o número 39, a soma dos seus 5 primeiros termos é igual a 

 

A) 28  

B) 35  

C) 39  

D) 55  

E) 78 

 

 

20. Um grupo de 10 robôs fabricam 210 circuitos impressos em 3 minutos. De quantas horas 25 robôs precisarão para 

fabricar 105.000 desses circuitos? 

 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

E) 25 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. A hipertensão arterial ocorre quando a pressão que o sangue exerce na parede das artérias para se movimentar é 

muito forte, ficando acima dos valores considerados normais. Sobre essa doença, é CORRETO afirmar que 

 

A) acomete apenas pessoas idosas.  

B) é uma doença crônica, que, se não controlada, pode causar outras doenças, inclusive o infarto agudo do miocárdio.  

C) para que seja feito seu diagnóstico, a pressão só precisa ser mensurada uma vez, e os valores estarem acima de                  

130 x 90 mmHg.  

D) é causada, apenas, pelo uso prolongado do tabaco.  

E) a única forma de evitá-la é o abandono do tabagismo.  

 

22. Sobre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS), leia os itens abaixo e coloque V nos verdadeiros e F 

nos falsos. 

 

( ) Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, 

mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente.  

( ) Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão 

na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.  

( ) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos.  

( ) Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.  

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V – F – F – F D) V – V – V – V 

B) F – F – V – V E) F – F – F – F 

C) F – F – V – F 

 

 

23. Sobre Febre Amarela, leia as afirmações abaixo: 

 

I. Doença grave, provocada por bactéria.  

II. Febre alta, fortes dores de cabeça e vômitos são seus sintomas. 

III. A vacina é a mais forte medida de controle.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III. D) I, apenas. 

B) I e II, apenas. E) II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

 

 

24. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmitida pela fala, tosse e espirro, sendo 

extremamente contagiosa. Sobre essa temática, leia os itens abaixo e coloque V nos verdadeiros e F nos falsos. 

 

( ) Doença com baixo poder de contágio.  

( ) Acomete mais crianças do sexo masculino.  

( ) A condição socioeconômica influi na incidência e na letalidade.  

( ) A vacinação contra o sarampo é a única maneira de prevenir a doença.  

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – V – V 

B) F – V – V – F 

C) V – F – F – F 

D) F – F – F – V 

E) F – F – V – V 
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25. Acerca das medidas de prevenção e controle da dengue, leia as afirmações abaixo: 

 

I. Para as gestantes, a orientação é não usarem medicamentos sem prescrição de profissionais de saúde e fazerem um 

pré-natal qualificado e todos os exames previstos nessa fase, além de relatarem aos profissionais de saúde qualquer 

alteração que perceberem durante a gestação. 

II. Deve-se reduzir o número de mosquitos por meio da eliminação de criadouros, sempre que possível, ou manter os 

reservatórios e qualquer local que possa acumular água, totalmente cobertos com telas/capas, impedindo o acesso das 

fêmeas grávidas. 

III. Deve-se ressaltar a importância da atuação ativa de toda a população, para se evitarem possíveis criadouros em suas 

residências, escolas e ambientes de trabalho, somando esforços com as atividades de rotinas dos programas 

municipais e estaduais. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

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

 

 

26. Sobre as ações do Agente Comunitário de Saúde frente à saúde do idoso, analise as afirmativas abaixo e coloque V 

nas verdadeiras e F nas falsas: 

 

( ) Cadastrar todas as pessoas idosas de sua micro-área e manter o cadastro atualizado e preencher, entregar e atualizar a 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, conforme seu Manual de Preenchimento específico. 

( ) Identificar e encaminhar o idoso frágil à Unidade de Saúde e realizar visitas domiciliares às pessoas idosas, conforme 

planejamento assistencial, dando prioridade às frágeis ou em processo de fragilização. 

( ) Realizar o banho do idoso em domicílio durante a visita e realizar a higiene oral, tendo o cuidado de verificar se 

existem lesões. 

( ) Buscar a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade, mantendo a equipe informada, 

principalmente a respeito dos idosos frágeis, e estar em contato permanente com as famílias. 

( ) Avaliar condições de risco de quedas observáveis no domicílio, mudar a posição dos móveis e instalar barras de 

segurança. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F – V – V 

B) V – V – V – V – F  

C) V – V – F – V – F  

D) F – F – V – V – V  

E) V – F – F – V – F  

 

 

27. Sobre a Leishmaniose, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença de evolução aguda que acomete, isoladamente, a pele. 

B) A Leishmaniose Visceral Americana é uma doença infecciosa que afeta os animais, mas não atinge o homem. 

C) Os cães podem ficar infectados por vários anos, mas sempre apresentam sinais clínicos 

D) Na Leishmaniose visceral americana, na área urbana, o cão (canis familiaris) é a principal fonte de infecção. 

E) Como sintoma da Leishmaniose em seres humanos, tem-se, apenas, a febre irregular de curta duração. 
 

 

28. Sobre a Esquistossomose, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Consiste em doença de veiculação hídrica, causada por um verme. É assintomática e, quando se manifesta, é muito grave, 

sem cura. 

B) O homem infectado elimina ovos viáveis de S. mansoni (verme) por meio das fezes. Esses ovos entram em contato com a 

água, rompem-se e permitem a saída de larvas ciliadas. 

C) As larvas ciliadas penetram no cão, multiplicam-se e, entre quatro e seis semanas, começam a ser eliminadas na forma de 

larvas infectantes, denominadas de cercárias. 

D) As cercárias são vistas em maior quantidade, no horário entre 6h e 8h, quando a luz solar e o calor são mais leves. 

E) As larvas infectadas penetram no ser humano pela pele, mais frequentemente pelas mãos e pela face, por serem áreas do 

corpo que ficam em maior contato com águas contaminadas de rios e lagos. 
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29. Sobre as noções básicas da saúde bucal, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas: 

 

( ) Na saúde bucal, as ações educativas coletivas devem abordar as principais doenças bucais, como se manifestam e 

como se previnem, a importância do autocuidado, da higiene bucal, da escovação e o uso do fio dental, os cuidados  

tomados para evitar a fluorose, orientações sobre dieta,  orientação do autoexame da boca, cuidados após 

traumatismo dentário, prevenção à exposição ao sol sem proteção, ao uso de álcool e fumo. 

( ) A educação em saúde deve ser parte das atribuições comuns a todos os membros da equipe de saúde bucal, e o  ACS 

tem papel relevante na divulgação de informações sobre saúde bucal, devendo a equipe de saúde bucal orientar o seu 

trabalho. 

( ) O tratamento da cárie ativa tem como objetivo restabelecer o equilíbrio entre os processos de desmineralização e 

remineralização das estruturas dentárias, paralisar ou reduzir a progressão das lesões e promover a 

restauração/reabilitação, quando necessário. 

( ) O diagnóstico para a identificação da lesão de cárie é visual, podendo ser feito, apenas, pelo ACS mediante exame 

clínico e ser complementado com radiografias. 

( ) A doença periodontal é entendida como uma doença infecciosa, em que as alterações de forma e função são 

consideradas sinais. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F – F – V D) F – V – V – F – V 

B) V – V – V – F – F E) V – V – V – F – V 

C) F – V – F – V – F 

 

 

30. Qual das alternativas abaixo indica a destinação CORRETA do lixo? 

 

A) Acondicione o lixo em sacos plásticos fechados e sem furos, não sendo necessário mantê-los em recipientes com tampa. 

B) Construa um porta lixo, para colocar os sacos e embalagens contendo o lixo, evitando que cães e gatos o espalhem. 

C) Queime o lixo, pois não existe possibilidade de poluir o ambiente e afetar a saúde das pessoas. 

D) O lixo, mesmo em condições inadequadas de acondicionamento e descarte, não provoca doenças, mau cheiro, poluição 

ambiental e acidentes. 

E) É considerado lixo, apenas, aquilo que produzimos dentro de casa. 
 

 

31. Sobre doenças preveníveis por imunizações, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Hepatite  

B) Diabetes  

C) Colecistite   

D) Pressão alta 

E) Apendicite 
 

 

32. Qual o ano de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente? 

 

A) 1980 B) 1990 C) 1995 D) 2000 E) 2010 
 

 

33. Os adolescentes atravessam um processo dinâmico e complexo de maturação. As transformações corporais, o 

surgimento de novas habilidades cognitivas e o seu novo papel na sociedade são determinantes do questionamento 

de valores dos adultos que os cercam. Por isso, eles se predispõem a novas experiências, testando atitudes e situações 

que podem ameaçar sua saúde presente e futura. Sobre isso, analise os itens abaixo: 
 

I. Acidentes 

II. Gravidez não planejada 

III. Doenças sexualmente transmissíveis 

IV. Uso de drogas  

V. Distúrbios alimentares 

 

Está(ão) CORRETO(S) 

 

A) apenas III. B) apenas IV e V. C) I, II, III, IV e V. D) apenas I. E) apenas I e II. 
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34. A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda. Quando se apresenta na forma de doença invasiva, 

caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, sendo a meningite meningocócica a mais frequente. A forma de 

transmissão ocorre 

 

A) de forma inespecífica. 

B) por contaminação exclusiva por fômites. 

C) pela corrente sanguínea, apenas. 

D) pela atividade bactericida. 

E) por meio do contato direto pessoa a pessoa. 

 

 

35. O tétano é uma doença infecciosa aguda não contagiosa, prevenível por vacina, causada pela ação de exotoxinas 

produzidas pelo Clostridium tetani, que provoca um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Sobre 

essa doença, analise as assertivas abaixo: 

 

I. A infecção ocorre pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e mucosas (ferimentos superficiais 

ou profundos de qualquer natureza). 

II. Não há transmissão direta de um indivíduo para outro. 

III. Os sintomas iniciais costumam ser relacionados à dificuldade de abrir a boca (trismo e riso sardônico) e de deambular 

devido à hipertonia muscular correspondente.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, apenas. D) I, II e III. 

B) II e III, apenas. E) I e II, apenas. 

C) III, apenas. 

 

 

36. As alternativas a seguir apresentam comportamentos de um bebê de quatro meses, observados por um Agente 

Comunitário de Saúde durante uma visita domiciliar. Assinale a alternativa que indica a necessidade de 

encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência.  

 

A) A criança faz muito xixi. 

B) A criança vomita tudo o que come. 

C) A criança chora quando interrompe a mamada. 

D) A criança não quer mais dormir depois que mama. 

E) A criança dorme à noite toda. 

 

 

37. Ao engravidar e se tornar mãe, a mulher vivencia momentos de dúvidas, inseguranças e medos. A associação entre 

ser mãe e ser adolescente no mesmo momento de vida acarreta uma exacerbação desse processo, aumentando os 

riscos de alterações que possam ser consideradas patológicas. Sobre a gravidez na adolescência, assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

A) A gestação na adolescência não é necessariamente de alto risco, desde que haja assistência pré-natal de boa qualidade.  

B) O afastamento da escola não pode ser considerado uma repercussão negativa da gravidez na adolescência 

C) Iniciar o pré-natal tarde na adolescente grávida não é considerado problema e não está associado a complicações. 

D) As alterações fisiológicas normais dessa faixa etária, com os ciclos menstruais irregulares nos dois anos do início da 

menstruação e a falta de conhecimento do funcionamento do próprio corpo não interferem no diagnóstico precoce da 

gestação na adolescente. 

E) A depressão e o isolamento social não são problemas frequentes entre mães adolescentes. 
 

 

38. A doença de Chagas (ou Tripanossomíase americana) é a infecção causada pelo protozoário  Trypanosoma cruzi. 

Assinale a alternativa que apresenta uma forma de se adquirir essa doença.  

 

A) Realizar atividade sexual sem camisinha com uma pessoa doente. 

B) Entrar em contato com água contaminada com os parasitos. 

C) Ingerir açaí contaminado com os parasitos. 

D) Entrar em contato com gotículas da tosse de uma pessoa doente. 

E) Ser picado por uma muriçoca infectada. 
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39. Os acidentes com escorpiões são importantes em virtude da grande frequência com que ocorrem e da sua potencial 

gravidade, principalmente em crianças. Sobre o escorpionismo, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os escorpiões são animais herbívoros, alimentando-se, principalmente, de resto de alimentos. 

B) O escorpião tem hábitos diurnos, escondendo-se à noite, sob pedras, troncos, entulhos, telhas ou tijolos.  

C) O veneno do escorpião provoca dor local, podendo esta ser acompanhada por dormência. 

D) Por serem muito comuns, os acidentes com escorpião não precisam ser notificados. 

E) Em todos os acidentes, leves, moderados ou graves, não deve ser administrado qualquer medicamento para dor. 

 

 

40. Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) As equipes que atuam na Atenção Básica nas UBS não devem receber nem ouvir todas as pessoas que procuram seus 

serviços, facilitando o acesso a qualquer pessoa. 

B) O cuidado deve ser ofertado a todos, ficando proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, 

nacionalidade, situação socioeconômica, escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, entre outras. 

C) A equipe da Saúde da Família não deve ser responsabilizada por serviços em outros pontos de atenção à saúde. 

D) O cuidado de saúde deve ser pensado, planejado e realizado, centrado nas doenças e nas complicações mais comuns no 

território. 

E) Não há necessidade de se estimular a participação das pessoas e da comunidade nas ações de saúde na Atenção Básica 

planejada pela equipe de saúde. 
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