
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 10/07/2016 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
MATEMÁTICA: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016 
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Leia o texto que se segue e responda às questões de 01 a 09. 

 

Superbácterias matarão uma pessoa a cada 3 segundos em 2050 
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Superbactérias irão matar uma pessoa a cada três segundos em 2050 se medidas não forem tomadas 
imediatamente, de acordo com relatório divulgado nesta quinta-feira. O estudo, encomendado pelo governo 
britânico e liderado pelo economista Jim O‘Neill, criador do termo ―Bric‖, sugere um plano que requer bilhões 
de dólares de investimento para impedir que a medicina ―seja levada de volta à idade das trevas‖. Também 
defende uma revolução na forma como os antibióticos são usados e uma grande campanha para educar as 
pessoas. O relatório foi recebido sem consenso — houve elogios, mas críticos disseram que ele é 
―insuficiente‖.  

A luta contra infecções que são resistentes a antibióticos já foi descrita como ―risco tão grande quanto 
o terrorismo‖ por autoridades britânicas. O problema é que não estão sendo desenvolvidos novos 
medicamentos — e os que existem estão sendo desperdiçados.  

Desde o início do estudo Review on Antimicrobial Resistance, em 2014, mais de um milhão de 
pessoas morreram devido a este tipo de infecção. E médicos também descobriram bactérias que resistem ao 
antibiótico usado como último recurso, a colistina, o que levou a um alerta sobre o risco de uma era ―pós-
antibiótico‖.  

A publicação diz que a situação deve piorar e prevê um aumento gradual de mortes causadas por 
infecções resistentes que chegará, em 2050, ao nível de 10 milhões de pessoas mortas por ano. E os custos 
que a resistência a antibióticos representa chegarão a US$ 100 trilhões na metade do século.  

A publicação recomenda: uma campanha de conscientização global e urgente, já que a maioria das 
pessoas não sabem deste problema; estabelecer um Fundo de Inovação Global de US$ 2 bilhões para 
pesquisa em estágio inicial; melhorar o acesso a água limpa, saneamento e hospitais mais limpos para 
prevenir a propagação de infecções; reduzir o uso desnecessário de antibiótico na agricultura, incluindo uma 
proibição dos ―muito arriscados‖ para a saúde humana; melhorar a vigilância do crescimento da resistência a 
antibióticos; pagar US$ 1 bilhão a empresas por cada antibiótico descoberto; dar incentivos financeiros para 
desenvolver novos testes para impedir que antibióticos sejam receitados quando eles não funcionarão; 
promover o uso de vacinas e alternativas a antibióticos.  

A publicação diz que o pagamento por essas ações poderia ser feito com uma pequena parte do atual 
orçamento para saúde dos países ou por meio de impostos extras para farmacêuticas que não investirem em 
pesquisa de antibióticos.  

―Precisamos informar as pessoas de formas diferentes, por todo o mundo, por que é crucial parar de 
tratar nossos antibióticos como se fossem balas ou doces‖, disse Jim O‘Neill. ―Se não resolvermos o 
problema, estaremos nos dirigindo à idade das trevas, muitas pessoas irão morrer.‖  
[...] 
 

 (GALLAGHER, James. Superbácterias matarão uma pessoa a cada 3 segundos em 2050, BBC Brasil, 19 mai. 2016. Com alterações e supressões. 
Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/geral-36330413>. Acesso em: 19 mai. 2016.) 

 
 
 
01. A partir da leitura e da interpretação do texto, é possível afirmar que o seu objetivo principal é: 

 
(A) Opinar sobre os problemas da utilização pela população de antibióticos perigosos à saúde sem que um 

médico tenha receitado. 
(B) Informar sobre as conclusões de um relatório que indica ações necessárias para conter o avanço de 

infecções resistentes aos antibióticos disponíveis. 
(C) Defender a execução das propostas do relatório britânico, pois sua viabilidade foi uma unanimidade entre os 

cientistas. 
(D) Explicar que a superbactéria existiu em 1980, mas que foi descoberta a cura através do antibiótico colistina. 
(E) Alertar sobre a existência de uma superbactéria nos animais que pode virar epidemia em 2050, por ser mais 

resistente que as bactérias já conhecidas. 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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02. No trecho ―é crucial parar de tratar nossos antibióticos como se fossem balas ou doces‖ (linhas 29 e 30), a 

comparação entre antibióticos e balas e doces revela uma preocupação com 
 
(A) a utilização de antibióticos por crianças. 
(B) a formulação de comprimidos de antibióticos que se assemelham a balas e doces. 
(C) a banalização e o uso indiscriminado dos antibióticos. 
(D) as cores chamativas utilizadas nas apresentações dos antibióticos. 
(E) a percepção de que antibióticos são saborosos e prazerosos. 

 
03. Sobre o relatório, citado no texto, encomendado pelo governo britânico, é possível afirmar: 

 
(A) O relatório indica que o economista Jim O'Neill está em busca de investimentos para uma pesquisa sobre 

antibióticos. 
(B) O relatório busca revolucionar a venda de antibióticos, promovendo a distribuição gratuita desse tipo de 

medicamento para a população de países subdesenvolvidos. 
(C) O relatório informa que pesquisadores descobriram que a bactéria ―colistina‖ é resistente a diversos 

antibióticos e poderá se tornar uma superbactéria no futuro. 
(D) O relatório indica, dentre outras propostas, que o acesso a água limpa, saneamento e hospitais mais limpos 

seja melhorado para prevenir a propagação de infecções. 
(E) O relatório evidencia que os testes em animais são a chave para a cura de diversas infecções, o que 

depende de investimentos milionários. 
 

04. O texto afirma que os antibióticos que existem estão sendo desperdiçados (linha 10). É possível inferir, com base 
nas informações apresentadas no texto, que isso está acontecendo porque 
 
(A) os antibióticos disponíveis não estão conseguindo combater as infecções resistentes. 
(B) os antibióticos são frequentemente descartados como lixo pelas pessoas. 
(C) há uma produção de antibióticos maior que a demanda por esse tipo de medicamento. 
(D) muitos antibióticos apresentam defeitos em sua composição e, portanto, não são eficazes. 
(E) há outros medicamentos mais modernos que os antibióticos que ocasionam os mesmos efeitos. 

 
05. A palavra ―propagação‖ (linha 21) NÃO poderia ser substituída, de maneira a manter o sentido da frase em que 

ocorre, por:  
 
(A) Disseminação. 
(B) Expansão. 
(C) Difusão. 
(D) Proliferação. 
(E) Retenção. 

 
06. Considerando as relações de concordância verbal presentes no texto, é CORRETO afirmar: 

 
(A) Na frase ―O problema é que não estão sendo desenvolvidos novos medicamentos‖ (linhas 09 e 10), deveria 

ser utilizada a forma verbal ―está‖, em vez de ―estão‖, fazendo, assim, a concordância correta com o sujeito 
―problema‖. 

(B) Na frase ―O estudo, encomendado pelo governo britânico e liderado pelo economista Jim O'Neill, criador do 
termo ‗Bric‘, sugere um plano que requer bilhões de dólares de investimento para impedir que a medicina 
‗seja levada de volta à idade das trevas‘― (linhas 02 a 04), o verbo ―sugere‖ concorda com o sujeito ―Jim 
O‘Neil‖. 

(C) Na frase ―Desde o início do estudo Review on Antimicrobial Resistance, em 2014, mais de um milhão de 
pessoas morreram devido a este tipo de infecção‖ (linhas 11 e 12), o verbo ―morreram‖ não faz 
concordância correta com o sujeito ―um milhão de pessoas‖. 

(D) Na oração ―a maioria das pessoas não sabem deste problema‖ (linhas 18 e 19), o verbo continuaria no 
plural se o sujeito fosse apenas ―a maioria‖. 

(E) Na frase ―Se não resolvermos o problema, estaremos nos dirigindo à idade das trevas, muitas pessoas irão 
morrer‖ (linhas 30 e 31), o sujeito não está explícito, mas a utilização dos verbos ―resolvermos‖ e 
―estaremos‖ indica uma concordância com a 1ª pessoa do plural. 
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07. O trecho ―O relatório foi recebido sem consenso — houve elogios, mas críticos disseram que ele é ‗insuficiente‘‖ 

(linhas 06 e 07) poderia ser reescrito, mantendo os padrões da variedade culta formal da língua portuguesa, 
como: 

 
(A) ―O relatório foi recebido sem consenso, pois, embora tenha havido elogios, críticos disseram que ele é 

‗insuficiente‘‖. 
(B) ―O relatório foi recebido sem consenso, já que críticos disseram que ele é ‗insuficiente‘, embora houve 

elogios‖. 
(C) ―O relatório foi recebido sem consenso, entretanto, ainda que críticos dissessem que ele é ‗insuficiente‘, 

houve elogios‖. 
(D) ―O relatório foi recebido sem consenso, porque, como houve elogios, críticos disseram que ele é 

‗insuficiente‘‖.  
(E) ―O relatório foi recebido sem consenso, mas ainda assim houve elogios e críticos dissessem que ele é 

‗insuficiente‘‖. 
 
08. Considerando as relações coesivas estabelecidas no texto, é CORRETO afirmar:  

 
(A) ―a situação‖ (linha 15) se refere ao uso exagerado de colistina feito atualmente. 
(B) ―essas ações‖ (linha 26) se refere apenas a ―promover o uso de vacinas e alternativas a antibióticos‖ (linha 

25). 
(C) ―Eles‖ (linha 24) retoma ―novos testes‖ (linha 24). 
(D) ―este tipo de infecção‖ (linha 12) se refere a ―infecções que são resistentes a antibióticos‖ (linha 08). 
(E) ―este problema‖ (linha 19) se refere a ―estabelecer um Fundo de Inovação Global de US$ 2 bilhões para 

pesquisa em estágio inicial‖ (linhas 19 e 20). 
  
09. No trecho ―estaremos nos dirigindo à idade das trevas‖ (linha 31), a regência do verbo ―dirigir‖ e o artigo que 

acompanha ―idade das trevas‖ pedem a utilização do acento indicativo de crase. Dentre as frases a seguir, a 
única na qual, de fato, segundo a norma culta formal da Língua Portuguesa, o acento indicativo de crase é 
necessário é: 
 
(A) O médico dirigiu à cirurgia. 
(B) O médico dirigiu a paciente à maca do hospital. 
(C) O paciente dirigiu à atenção ao médico. 
(D) O paciente ficou impossibilitado de dirigir à sua caminhonete. 
(E) O médico dirigiu à esmo pelas ruas da cidade. 

 
10. Na Língua Portuguesa, há palavras quase idênticas cuja mudança de acentuação ocasiona mudança de 

significado, como é o caso das palavras ―médico‖ e ―medico‖. Outro par de palavras no qual pode ocorrer o 
mesmo fenômeno é:  
 
(A) Robótico – Robotico 
(B) Antibiótico – Antibiotico  
(C) Diagnóstico – Diagnostico  
(D) Cinético – Cinetico  
(E) Acústico – Acustico 
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11. Djair está casado há     anos. Se ele permanecer casado por mais 30 anos, ele irá estar casado por    anos. 
Pode-se afirmar que Djair já está casado há: 

 
(A) 3 anos 
(B) 4 anos 
(C) 5 anos 
(D) 6 anos 
(E) 7 anos 

 
 
12. Cinco quadrados idênticos são colocados lado a lado de modo a formar um único retângulo de perímetro 192cm. 

A área de cada quadrado, em cm
2
, é: 

 
(A) 225 
(B) 256 
(C) 289  
(D) 324 
(E) 361 

 
 
 

13. A quantidade de minutos em     horas e     minutos é: 
 

(A) 
 

  
    (B)           (C)         (D)  

   

  
  (E)        

 
 
 
14. O problema de divisão       é equivalente à: 
 

(A)     ⁄     ⁄    ⁄  
(B)   ⁄    ⁄    ⁄  

(C)     ⁄     ⁄    ⁄  

(D)     ⁄     ⁄    ⁄  
(E)   ⁄    ⁄    ⁄  

 
 
15. Viviane mora 6km ao norte do aeroporto, Glauco mora 15 km ao sul de Viviane e Genilda mora 23 km ao norte 

de Glauco. A distância, em km, de Genilda ao aeroporto é: 
 

(A) 10 km 
(B) 11 km 
(C) 12 km 
(D) 13 km 
(E) 14 km 

 
 
16. A respeito de três bebês – Ana, Babi e Carla – são dadas as seguintes informações: 
 

I. Ana e Babi pesam juntas 13kg; 
II. Ana e Carla pesam juntas 14kg; 
III. Babi e Carla pesam juntas 15kg. 

 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que o peso de Ana é: 
 
(A) 4kg 
(B) 5kg 
(C) 6kg 
(D) 7kg 
(E) 8kg 

MATEMÁTICA 
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17. Seis amigos saem para jantar e ao fim do programa cada um contribui com R$ 7,50. Contudo, eles percebem 

que a soma dos valores que eles deram é somente ¾ do valor total do jantar. O valor a mais que cada um deles 
deve pagar a fim de ter o valor total do jantar é: 

 
(A) R$ 1,50 
(B) R$ 2,00 
(C) R$ 2,50 
(D) R$ 3,00 
(E) R$ 3,50 

 
 
18. A expressão abaixo que NÃO representa um bilhão é: 
 

(A)             

(B)                
(C)               

(D)                

(E)               
 
 
19. Pode-se afirmar que a terça parte de uma arroba (15 quilos) é, em gramas: 
 

(A) 1000g 
(B) 2000g 
(C) 3000g 
(D) 4000g 
(E) 5000g 

 
 
20. Das opções abaixo, aquela que é mais próxima de         é: 
 

(A) ¼ de 60 
(B) 1/3 de 60 
(C) ¼ de 70 
(D) 24 vezes 70 
(E) 1/3 de 70 
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21. Em se tratando do conceito de saúde expresso na Constituição de 1988, é CORRETO afirmar: 
 

(A) A saúde está unicamente relacionada à ausência de doença. 
(B) A saúde é resultado somente do estilo de vida das pessoas. 
(C) A saúde é determinada pelo modo que vivemos, pelo acesso a bens e consumo, à informação, à educação, 

ao saneamento, pelo estilo de vida, nossos hábitos, a nossa maneira de viver, nossas escolhas. 
(D) A saúde não é determinada socialmente. 
(E) A saúde é resultado somente dos fatores individuais. 

 
22. Para o cumprimento da tarefa de promover e proteger a saúde, o SUS precisa se organizar conforme alguns 

princípios, previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e na Lei no 8.080/1990. São eles: 
 

(A) Universalidade, equidade e igualdade. 
(B) Universalidade, equidade e integralidade. 
(C) Universalidade, igualdade e autonomia. 
(D) Equidade, Integralidade e igualdade. 
(E) Equidade, autonomia e igualdade. 

 
23. Assinale a opção que apresenta correspondência a este conceito: ―O SUS deve disponibilizar serviços que 

promovam a justiça social, que canalizem maior atenção aos que mais necessitam, diferenciando as 
necessidades de cada um‖ (BRASIL, 2009). Está-se tratando de: 

 
(A) Universalidade.    (D)  Equidade. 
(B) Integralidade.     (E)  Autonomia. 
(C) Igualdade. 

 
24. A participação da comunidade é o princípio que prevê a organização e a participação da comunidade na gestão 

do SUS. Essa participação ocorre de maneira oficial por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde. Sobre o 
Conselho de Saúde, é CORRETO afirmar que ele deve estar representado: 

 
(A) de forma paritária, ou seja, com uma maioria dos representantes dos usuários (50%), mas também com os 

trabalhadores (25%), gestores e prestadores de serviços (25%). 
(B) com uma maioria dos representantes dos usuários (60%), mas também com os trabalhadores (20%), 

gestores e prestadores de serviços (20%). 
(C) com uma maioria dos representantes dos usuários (70%), mas também com os trabalhadores (15%), 

gestores e prestadores de serviços (15%). 
(D) com uma maioria dos gestores e prestadores de serviços (50%), mas também com os trabalhadores (25%), 

representantes dos usuários (25%). 
(E) com uma maioria dos gestores e prestadores de serviços (60%), mas também com os trabalhadores (20%), 

representantes dos usuários (20%). 
 
25. A periodicidade das Conferências da Saúde é: 
 

(A) 1 ano.      (D)  4 anos. 
(B) 2 anos.     (E)  8 anos. 
(C) 3 anos. 

 
26. No que diz respeito aos princípios da Atenção Primária à Saúde (APS), marque a opção CORRETA. 
 

(A) A integralidade tem como base o compromisso do profissional com a saúde daqueles que o procuram. Para 
o usuário, existirá integralidade quando ele perceber que a equipe contribui para a melhoria da sua saúde e 
da sua qualidade de vida. Há situações que podem ser facilitadoras ou dificultadoras. Um bom exemplo 
disso pode ser o horário e dias de atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS), a sua localização, ter 
ou não acesso facilitado para pessoas com deficiência física, entre outras coisas. 

(B) As ações e serviços de saúde devem ser pautados pelo princípio da integralidade, o que significa dizer que 
as questões de gênero (feminino e masculino), crença, cultura, preferência política, etnia, raça, orientação 
sexual, populações específicas (índios, quilombolas, ribeirinhos etc.) precisam ser respeitadas e 
consideradas na organização das práticas de saúde. Significa dizer que essas práticas devem estar 
relacionadas ao compromisso com os direitos do cidadão. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(C) O acolhimento é uma das formas de concretizar o princípio da igualdade e se caracteriza como um modo de 
agir que dá atenção somente aos grupos específicos como gestantes, crianças menores de 2 anos de 
idade, hipertensos e diabéticos e os idosos. 

(D) O acolhimento está restrito a um espaço ou local. Pressupõe hora ou um profissional específico para fazê-
lo, implica compartilhamento de saberes, necessidades, possibilidades, angústias ou formas alternativas 
para o enfrentamento dos problemas. 

(E) O vínculo ocorre quando esses dois movimentos se encontram: o usuário na busca do cuidado e o 
profissional se encarregando por esse cuidado. 

 
27. Sobre as equipes de Saúde da Família, é CORRETO afirmar: 
 

(A) Cada equipe é composta, minimamente, por um médico, um enfermeiro e ACS, cujo total não deve 
ultrapassar a 6. 

(B) Cada equipe é composta, minimamente, por um médico, um enfermeiro e ACS, cujo total não deve 
ultrapassar a 8. 

(C) Cada equipe é composta, minimamente, por um médico, um enfermeiro e ACS, cujo total não deve 
ultrapassar a 10. 

(D) Cada equipe é composta, minimamente, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou 
técnico de enfermagem e ACS, cujo total não deve ultrapassar a 12. 

(E) Cada equipe é composta, minimamente, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou 
técnico de enfermagem e ACS, cujo total não deve ultrapassar a 8. 

 
28. Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas ―corre perigo‖, isto é, tem maior 

possibilidade ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. São exemplos de situações de risco: 
 

(A) Bebês que nascem com mais de dois quilos e meio. 
(B) Filhos de mães que não fumam, mas bebem bebidas alcoólicas e não usaram drogas na gravidez. 
(C) Gestantes que fazem o pré-natal. 
(D) Gestantes com diabetes e/ou pressão alta. 
(E) Mulheres que iniciaram o pré-natal no primeiro mês de gestação. 

 
29. É importante conhecer o número de pessoas da comunidade por faixa etária e sexo: 
 

(A) porque há doenças que acometem mais crianças do que adultos ou mais mulheres que homens, o que 
influenciará no planejamento da equipe. 

(B) porque quanto mais idosos, maior é a probabilidade da população adoecer. 
(C) porque quanto mais mulheres, maior é a probabilidade de câncer. 
(D) porque quanto mais homens, maior é a probabilidade de acidente de trabalho. 
(E) Não existe relação entre as doenças e a faixa etária ou sexo das pessoas de uma comunidade. 

 
30. Os espaços dentro de um território que apresentam condições mais favoráveis ao aparecimento de doenças e 

acidentes como, por exemplo, área mais propensa à inundação, áreas próximas de barreiras ou encostas, áreas 
com esgoto a céu aberto e sem água tratada, áreas com maior incidência de crimes e acidentes, são chamadas 
de: 

 
(A) microáreas de risco.    (D)  territórios de desenvolvimento. 
(B) regiões de saúde.    (E)  aglomerados urbanos. 
(C) macrorregiões de saúde. 

 
31. O Ministério do Desenvolvimento Social coordena o Programa Bolsa-Família, que visa combater a fome, a 

pobreza, as desigualdades, promovendo a inclusão social das famílias beneficiárias. Faz parte do trabalho do 
ACS o acompanhamento de todas as gestantes e crianças menores de sete anos de idade contempladas com o 
benefício do programa. Os compromissos das gestantes beneficiárias são: 

 
(A) Fazer inscrição do pré-natal e comparecer às consultas, conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde. 
(B) Fazer a inscrição no Centro de Saúde da Família somente no momento do parto / nascimento de risco 

habitual. 
(C) Fazer a inscrição no Centro de Saúde da Família somente no momento do parto / nascimento de alto risco. 
(D) Fazer a inscrição no Centro de Saúde da Família somente no momento do pós-parto / nascimento de risco 

habitual. 
(E) Fazer a inscrição no Centro de Saúde da Família somente no momento do pós-parto / nascimento de alto 

risco. 
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32. ‗Planejar‘ deve ser uma atividade permanente do Agente Comunitário de Saúde. Para isso, é preciso se 

apropriar do território e da sua dinâmica populacional para subsidiar o processo de construção de um plano de 
ação. O plano de ação deve contar com quatro dimensões, a saber: meta, estratégia, recursos e cronograma. 
Sobre estas dimensões, pode-se afirmar que: 

 
(A) A estratégia tem como foco o alcance do trabalho.  
(B) A meta estabelece concretamente o que se pretende atingir. 
(C) No cronograma, são definidos os passos a serem seguidos, os métodos e as técnicas a serem utilizadas 

nas atividades e as responsabilidades de cada um. 
(D) Estratégia é o levantamento de tudo que é necessário para realizar a atividade.  
(E) Recursos estão relacionados com a organização da estratégia no tempo. 

 
33. A família é o ponto de partida para o trabalho do ACS na comunidade. Sobre esta temática, Analise atentamente 

as afirmativas: 
 

I. A família é a primeira e mais importante influência na vida das pessoas. É na família que adquirimos os 
valores, os usos e os costumes que irão formar nossa personalidade e bagagem emocional; 

II. Podemos chamar de família um grupo de pessoas com vínculos afetivos, de consanguinidade e de 
convivência; 

III. As famílias vêm se transformando ao longo do tempo, acompanhando as mudanças religiosas, econômicas, 
sociais e culturais. Hoje existem várias formas de organização familiar, como: famílias com uniões estáveis, 
reconstituídas, de casais do mesmo sexo, de casais que moram em casas separadas etc. Há ainda famílias 
que não têm a presença da mãe, do pai ou de ambos. Muitas vezes nesses casos, os avós assumem a 
responsabilidade em cuidar da família. 

 
Agora, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
34. A Declaração de Nascido Vivo (DNV) é o documento que é emitido pelo estabelecimento de saúde onde a 

criança nasceu. Esse documento deve ser levado ao cartório para ser feito o Registro Civil de Nascimento (RCN) 
e emitida a Certidão de Nascimento. O registro fica no cartório. A certidão fica com a pessoa que fez o registro. 
Pai, avô, padrinho ou amigo pode fazê-lo. Sobre o RCN, pode-se afirmar: 

 
(A) O Registro Civil de Nascimento é feito uma única vez em livro no cartório, mas não é gratuito, assim como a 

primeira Certidão de Nascimento fornecida pelo cartório. 
(B) O Registro Civil de Nascimento é gratuito, mesmo quando feito após o prazo legal, que é de 15 dias.  
(C) O Registro Civil de Nascimento é gratuito, mesmo quando feito após o prazo legal, que é de 1 ano.  
(D) O prazo legal para Registro Civil de Nascimento se amplia para até três meses nos lugares com mais de 30 

quilômetros de distância da sede do cartório (artigos 30 e 50 da Lei no 6.015/73; art. 1o da Lei no 9.265/96; 
art. 45 da Lei no 8.935/94). 

(E) As afirmativas das opções B e D estão corretas. 
 
35. Sobre as alterações em saúde bucal mais frequentes nas crianças, cita(m)-se: 
 

(A) Candidíase bucal. 
(B) Língua geográfica. 
(C) Gengivite de erupção. 
(D) Hematoma de erupção. 
(E) Todas as opções estão corretas. 
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36. A saúde bucal também é uma responsabilidade do ACS. É preciso conhecer as alterações mais frequentes que 
acometem as crianças. Sobre o conceito a seguir, pode-se dizer que se trata de:  

 
―é uma inflamação localizada na gengiva devido ao surgimento dos primeiros dentes de leite. O bebê pode sentir 
dor, febre e recusa à alimentação. Deve-se orientar a mãe e familiares que essa situação é comum e que o bebê 
pode ficar irritado, mais choroso e precisar de mais carinho e atenção‖. 

 
(A) Candidíase bucal.     (D)  Hematoma de erupção. 
(B) Língua geográfica.     (E)  Nenhuma das opções está correta. 
(C) Gengivite de erupção. 

 
37. A vacinação é uma importante ação para diminuir doenças e mortes por doenças infecciosas. Com base no 

esquema de vacinação de crianças, a vacina recomendada ao nascer é: 
 

(A) BCG-ID.        (D)  Vacina contra febre amarela. 
(B) VOP (vacina oral contra pólio).    (E)  DPT (tríplice bacteriana). 
(C) Vacina Tetravalente (DTO+Hib). 

 
38. A Vacina Tetravalente (DTO+Hib) é utilizada para: 
 

(A) Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas por Haemophilus influenza tipo b. 
(B) Poliomielite, sarampo, rubéola e caxumba. 
(C) Poliomielite, sarampo, rubéola e febre amarela. 
(D) Poliomielite, rubéola, caxumba e febre amarela. 
(E) Sarampo, rubéola, caxumba e Febre amarela. 

 
39. Em relação à vacinação, o ACS deve orientar para procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) as crianças que: 
 

(A) não tiverem a marca (cicatriz) da vacina BCG no braço direito, após seis meses da aplicação da vacina. 
(B) não tiverem o registro da aplicação de qualquer uma das vacinas na Caderneta da Criança. 
(C) apresentarem qualquer queixa após a aplicação da vacina. 
(D) Todas as assertivas das opções A, B e C estão corretas. 
(E) Somente as assertivas das opções B e C estão corretas. 

 
40. Se, durante uma visita domiciliar, o ACS constatar ou for informado de que há uma criança com diarreia, então 

ele deve buscar saber: 
 

(A) a idade. 
(B) há quantos dias está com diarreia e o número de vezes ao dia de evacuação. 
(C) se há presença de sangue nas fezes. 
(D) se também está com febre, vômito e há quantos dias. 
(E) Todas as opções estão corretas. 

 
41. Assinale a opção CORRETA em relação ao preparo do soro caseiro com a colher-medida: 
 

(A) Encher bem um copo grande com água limpa, fervida e em temperatura ambiente; Colocar duas medidas 
pequenas e rasas de SAL; Colocar uma medida e rasa de AÇÚCAR; Mexer bem e oferecer à criança após 
cada evacuação. 

(B) Encher bem um copo grande com água limpa, fervida e em temperatura ambiente; Colocar a medida 
pequena e rasa de SAL; Colocar quatro medidas e rasas de AÇÚCAR; Mexer bem e oferecer à criança após 
cada evacuação. 

(C) Encher bem um copo grande com água limpa, fervida e em temperatura ambiente; Colocar a medida 
pequena e rasa de SAL; Colocar duas medidas e rasas de AÇÚCAR; Mexer bem e oferecer à criança após 
cada evacuação. 

(D) Encher bem um copo grande com água limpa, fervida e em temperatura ambiente; Colocar a medida 
pequena e rasa de AÇÚCAR; Colocar três medidas e rasas de SAL; Mexer bem e oferecer à criança após 
cada evacuação. 

(E) Encher bem um copo grande com água limpa, fervida e em temperatura ambiente; Colocar a medida 
pequena e rasa de SAL; Mexer bem e oferecer à criança após cada evacuação. 
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42. São alguns sinais e queixas que indicam o surgimento de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) em 
meninas, EXCETO: 

 

(A) Corrimento vaginal. 
(B) Coceira e ardência.  
(C) Dor durante o ato sexual.  
(D) Corrimento uretral (pinga-pinga). 
(E) Dor no baixo ventre. 

 
43. Apresenta mais risco de contrair DST: 
 

(A) Qualquer um pode contrair DST – solteiro, jovem, adulto, rico ou pobre, com exceção dos casados. 
(B) Quem tem relações sexuais com camisinha / preservativo. 
(C) Pessoas que usam drogas injetáveis e compartilham seringas. 
(D) Parente de usuários de drogas injetáveis que compartilham seringas. 
(E) Pessoas que receberam transfusão de sangue testado. 

 
44. Constitui uma consequência da obesidade: 
 

(A) pressão alta. 
(B) anemia. 
(C) insônia. 
(D) risco de suicídio. 
(E) problemas dentários. 

 
45. NÃO constitui um fator de risco para a doença Diabetes Mellitus: 
 

(A) Desnutrição. 
(B) História familiar. 
(C) Não praticar atividade física – sedentarismo. 
(D) Hipertensão arterial. 
(E) Colesterol e triglicerídeos elevados. 

 
46. O diabetes pode ser classificado em dois tipos mais frequentes: o Tipo I (insulino-dependente) que pode ocorrer 

de forma rapidamente progressiva, principalmente, em crianças e adolescentes, ou de forma lentamente 
progressiva, geralmente em adultos; e, o Tipo II que normalmente ocorre após os 40 anos e, usualmente, se 
controla apenas com dieta, atividade física e/ou medicamento oral. São sinais e sintomas da doença, tanto do 
tipo I como do tipo II: 

 

(A) diminuição do volume de urina. 
(B) sede somente pelas manhãs. 
(C) diminuição da vontade de praticar exercícios físicos. 
(D) pouca fome. 
(E) dores nas pernas, piora da visão, coceira e corrimento vaginal. 

 
47. Manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade (a pessoa sente 

formigamentos, choques e câimbras que evoluem para dormência – queima-se ou machuca-se sem perceber); 
aparecimento de nódulos debaixo da pele, normalmente sem sintomas; diminuição ou queda de pelos, 
especialmente das sobrancelhas; e falta ou ausência de sudorese no local – pele seca, são sinais de: 

 

(A) hanseníase. 
(B) tuberculose. 
(C) hipertensão . 
(D) diabetes tipo I. 
(E) diabetes tipo II. 

 
48. O HIV passa de uma pessoa infectada para outra por meio de quatro líquidos produzidos pelo nosso corpo. 

Esses líquidos são: 
 

(A) sangue, esperma, líquido da vagina e leite do peito da mãe infectada para o bebê. 
(B) saliva, esperma, líquido da vagina e leite do peito da mãe infectada para o bebê. 
(C) sangue, saliva, líquido da vagina e leite do peito da mãe infectada para o bebê. 
(D) sangue, esperma, saliva e leite do peito da mãe infectada para o bebê. 
(E) sangue, esperma, líquido da vagina e saliva. 
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49. A gravidez não é doença. A maior parte das gestantes não tem complicações durante a gestação, algumas 

podem apresentar sinais indicativos de problemas para a sua saúde e da criança. 
  

Leia atentamente alguns destes sinais: 
 

I. Perder líquidos ou sangue pela vagina; 
II. Acordar com as pernas, mãos, braços e olhos inchados; 
III. Ter contrações fortes na barriga antes do período previsto para o parto; 
IV. A barriga parar de crescer ou crescer demais; 
V. Se no último trimestre de gestação a mãe não sentir o bebê mexer por mais de 24 horas. 

 
Marque a opção que contém somente os sinais de risco na gravidez. 

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

 
50. São exigências para requerer o benefício de aposentadoria por invalidez: 
 

(A) ter contribuído para a Previdência Social por, pelo menos, 15 anos. 
(B) aos trabalhadores urbanos, é exigida a idade mínima de 55 anos para os homens e 50 anos para as 

mulheres. 
(C) aos trabalhadores urbanos, é exigida a idade mínima de 65 anos para os homens e 60 anos para as 

mulheres. 
(D) ser considerado pela perícia médica do INSS total e definitivamente incapaz para o trabalho. 
(E) para trabalhadores rurais, a idade mínima é 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres. 

 

 

 

 
 


