
 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE URUÇUÍ-PI 

                        

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

AGENTE 

COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: TARDE 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

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

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO  

 

 

A categoria povo se contrapõe às classes sociais. Em termos analíticos, povo não existe 1 

como algo dado, previamente estabelecido. Povo é o resultado da articulação entre movimentos, 2 

comunidades, agrupamentos humanos que romperam a situação de massa, inconsciente e sem 3 

projeto próprio. Encontraram-se ao redor de uma consciência coletiva, de um projeto comum, de 4 

práticas adequadas à consciência e ao projeto. Encontraram-se para construir uma história e uma 5 

identidade próprias nos limites de um determinado território. Ao conceito de povo pertence a 6 

superação dos interesses só classistas e a busca de um bem comum com a assunção de um projeto 7 

participativo e igualitário para o conjunto da sociedade. Povo está sempre em construção contra 8 

forças e grupos que querem reduzi-lo a massa. 9 

Povo, como se depreende, configura um valor: todos são chamados a ser povo, a deixar 10 

para trás as relações dominador-dominado, massas-elites; todos são convidados a participar na 11 

gestação de uma sociedade com relações de colaboração e não de concorrência. Portanto, de uma 12 

democracia social, popular, solidária e includente de todos. 13 

Hoje vivemos uma fase nova da democracia, sua expressão planetária. Toda a 14 

humanidade deverá ser povo, nas diferenças de suas tradições, mas na convergência de valores 15 

humanitários e ecológicos que o fazem sujeito de uma história coletiva, história da humanidade. 16 

O povo organizado busca seu bem comum. Ele não é apenas humano, nacional e 17 

terrenal. Inclui também todos os que compartem a aventura humana, como as plantas, os animais, 18 

as águas, os solos, as paisagens. Numa palavra, o bem comum humano será somente humano, 19 

social e planetário, se for também sociocósmico. 20 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOFF, Leonardo. O despertar da águia: o dia-bólico e o sim-bólico na construção da realidade. 
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01) Na ótica do Autor, 

 

(A) a preocupação com o ecológico deve ser 

preponderante na construção da nova 

democracia. 

(B) a maior parte da mobilização das sociedades 

contemporâneas deve-se à tensão entre 

capital e trabalho. 

(C) um mundo verdadeiramente democrático 

constrói-se tão-somente por meio de 

estruturas econômicas e políticas sólidas e 

compartilhadas. 

(D) uma sociedade democrática, no contexto 

contemporâneo, deverá se pautar por relações 

includentes tanto no âmbito sociocultural 

quanto no natural. 

 

02) Constitui uma afirmação correta sobre o texto 

a indicada em 

 

(A) O conceito de povo se define como um 

conjunto de pessoas de uma mesma origem 

de nacionalidade. 

(B) Todos os que se engajam na construção de 

uma sociedade coletiva  igual e democrática 

podem ser considerados povo. 

(C) A classe social se constitui no início da 

formação de povo. 

(D) A concepção “planetária” de democracia tem 

um caráter reducionista e imediatista. 

 

03)   

 

I. "Portanto, de uma democracia social, popular, 

solidária e includente de todos."  (L.12/13). 

II. "mas na convergência de valores humanitários 

e ecológicos.." (L.15/16) 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 

destaque, estabelecem,  no contexto em que se 

inserem, respectivamente, as relações de 

 

(A) conclusão e adição. 

(B) ressalva e ressalva. 

(C) explicação e oposição. 

(D) Conclusão e adversidade. 

 

04) A palavra que, quando no plural, ocorre 

abertura de timbre do fonema “-o“ na 

pronúncia, encontra-se na alternativa: 

 

(A) “Toda” (L.14). 

(B) “Valor” (L.10). 

(C) “Povo” (L.2). 

(D) “Dominador” (L.11). 

 

05) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele significa, no 

contexto em que se insere, é: 

 

(A) “e” (L.12) - adição. 

(B) “se” (L.20) - dúvida. 

(C) “como” (L.2) - conformidade. 

(D) “para” (L.5)  - finalidade. 

 

06) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “só”  (L.7),  as palavras: 

 

(A) “entre” (L.2) e “como” (L.10). 

(B) “sempre” (L.8) e “somente” (L.19). 

(C) “contra” (L.8) e “de” (L.15). 

(D) “terrenal” (L.18) e “coletiva” (L.16). 

 

07) A alternativa cujo termo transcrito tem valor 

enfático é: 

 

(A) “sociais” (L.1). 

(B) “sua” (L.14). 

(C) “todos” (L.11). 

(D) “próprias” (L.6). 

 

08) Em, “Hoje vivemos uma fase nova da 

democracia” (L.14), a ação expressa pela 

forma verbal em destaque está corretamente 

indicada em: 

 

(A) Continua no presente. 

(B) Concluída no presente. 

(C) habitual no passado 

(D) indubitável no futuro. 

 

09) Possuem diferentes regências, no contexto em 

que se inserem,  as formas verbais: 

 

(A) “contrapõe” (L.1) e “pertence” (L.6). 

(B) “romperam” (L.3) e  “configura” (L.10). 

(C) “existe” (L.1) e “romperam” (L.3). 

(D) “Inclui” (L.18) e “vivemos” (L.14). 

 

10) Do ponto de vista, é correto afirmar: 

 

(A) “massa” (L.3) está sendo usada em seu 

sentido literal. 

(B) A expressão “como se depreende” (L.10) 

conota conformidade. 

(C) O vocábulo “também” (L.18) se opõe a “e” 

(L.5). 

(D) A palavra “bem” (L.19) é exemplo de advérbio 

de modo. 

 



 

                                                                                                                                                          Página 5 de 11 
  

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE URUÇUÍ-PI 

11) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, 

um hiato e um dígrafo. 

 

(A) “sociais” (L.1), “igualitário” (L.8), “chamados” 

(L.10). 

(B) “fazem” (L.16), “democracia) (L.13),  

“comum” (L.4). 

(C) “animais” (L.18), próprias” (L.6),  “paisagens” 

(L.19). 

(D) “sociedade” (L.8), “deixar” (L.10), “expressão” 

(L.14).   

 

12) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 

 

(A) Na palavra “previamente” (L.2), os elementos 

em destaque formam encontro consonantal. 

(B) No vocábulo “Hoje” (L.14), o ‘-H’ é uma 

consoante brasileira. 

(C) Na palavra “próprias” L.6), há a ocorrência de 

três sílabas. 

(D) No termo “também” (L.18), há a ocorrência 

de cinco fonemas.  

 

13) Todas as palavras apresentam separação 

correta de sílaba, exceto em: 

 

(A) “Ca-te-go-ri-a” (L.1), cons-ci-ên-cia” (L.4), 

“Clas-ses” (L.1). 

(B) “na-ci-o-nal” (L.17),  “Cons-tru-ção” (L.8) 

“ter-ri-tó-rio” (L.6). 

(C) “pré-via-men-te” (L.02), “so-ci-e-da-de” 

(L.8), “his-tó-ria” (L.5). 

(D) “si-tu-a-ção” (L.3), “so-ci-o-cós-mi-co” (L.20), 

“con-cor-rên-cia” (L.12). 

 

14) Observe as seguintes frases: 

 

I. “...o bem comum humano será somente 

humano” (L.19) 

II. “Toda a humanidade deverá ser povo,” 

(L.14/15). 

 

Sobre o uso do artigo, nas frases acima, é correto 

afirmar: 

 

(A) Em I e II, foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(B) Somente em I foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(C) Somente em II foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(D) Não há ocorrência do fenômeno da 

substantivação em nenhuma das frases. 

 

A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À 

TIRINHA ABAIXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Identifique com V as afirmativas verdadeiras e 

com F, as falsas. 

 

O humor dos quadrinhos decorre 

 

(   ) da preocupação do garoto com o machucado 

da professora.  

(   ) do desabafo da professora em relação ao 

acidente de trabalho com o dicionário.  

(   ) da demonstração de descuido no manuseio de 

livros pesados dada pela professora ao garoto.  

(   ) do desconforto do menino ao considerar 

ilógica a narrativa da professora   diante da 

colocação que ele lhe havia feito antes.  

(   ) do fato de o garoto usar o verbo marcar (Q. 

02) em um sentido, e a professora apreendê-

lo em outro, em virtude dessa duplicidade de 

leitura. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a: 

 

(A) F-F-V-V- F 

(B) F-V-F-V-F 

(C) V-F-V-F-V 

(D) F-F-F-V-V 

 

 

 

 

 

 

Q. 01 Q. 02 Q. 03 
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16) A torneira X tem vazão de 1,2 litros por 

segundo, e a torneira Y de 2,4 litros por 

segundo. Se a torneira X, sozinha, enche um 

tanque vazio em 5 minutos e 45 segundos, as 

duas torneiras, juntas, encheriam esse 

mesmo tanque vazio em um tempo mínimo 

de: 

 

(A) 1 minuto e 45 segundos. 

(B) 2 minutos e 35 segundos. 

(C) 2 minutos e 15 segundos. 

(D) 1 minuto e 55 segundos. 

 

17) Considere duas caixas d’agua iguais, 

posicionados uma ao lado da outra, possuem 

cada uma, capacidade de 900 litros, sendo 

que a primeira está cheia e a segunda vazia. 

 

 

 

 

 

 

A primeira caixa possui uma torneira que consegue 

esvazia-la com vazão de 10 litros por hora e a 

segunda caixa possui uma torneira que 

consegue enche-la com vazão de 15 litros por 

hora. Abrindo as duas torneiras 

simultaneamente, o tempo que deve decorrer 

até que os níveis da água nas duas caixas 

estejam na mesma altura é de: 

 

(A) 18 horas. 

(B) 25 horas. 

(C) 30 horas. 

(D) 36 horas. 

 

18) Um caminhão tanque chega a um posto de 

abastecimento com 36.000 litros de gasolina 

em seu reservatório. Parte dessa gasolina é 

transferida para dois tanques de 

armazenamento, enchendo-os 

completamente. Um desses tanques tem 

12,5𝑚3, e o outro, 15,3𝑚3, e estavam 

inicialmente vazios. Após a transferência, 

quantos litros de gasolina restaram no 

caminhão tanque? 

 

 

 

 

 

(A) 35.722,00 

(B) 8.200,00 

(C) 3577,20 

(D) 357,72 

 

19) Marque a alternativa incorreta: 

 

(A) Todas as dízimas periódicas são números 

racionais. 

(B) Todas as frações ordinárias são números 

racionais. 

(C) Todas as dízimas não periódicas são números 

irracionais. 

(D) A soma de uma número racional com um 

número irracional pode ser racional ou 

irracional. 

 

20) A soma da expressão numérica 0,999...+ 

0,0999... é igual: 

 

(A) 
11

10
 

 

(B) 
11

90
 

 

(C) 
10

9
 

 

(D) 
100

99
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Assinale a alternativa INCORRETA em 

relação ao Sistema Único de Saúde. 

 

(A) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público, 

constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

(B) É um dos objetivos do Sistema Único de 

Saúde a assistência às pessoas por intermédio 

de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

(C) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

(D) O dever do Estado de garantir a saúde 

consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem ao aumento 

de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

22) Entende-se por saúde do trabalhador, para 

fins desta lei, um conjunto de atividades que 
se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à 
promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação 
e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho, abrangendo: 
 

I.  Informação ao trabalhador e à sua respectiva 
entidade sindical e às empresas sobre os 
riscos de acidentes de trabalho, doença 
profissional e do trabalho, bem como os 
resultados de fiscalizações, avaliações 
ambientais e exames de saúde, de admissão, 

periódicos e de demissão, respeitados os 

preceitos da ética profissional. 
II. Participação, no âmbito de competência do 

Sistema Único de Saúde (SUS), da 
normatização, fiscalização e controle das 
condições de produção, extração, 
armazenamento, transporte, distribuição e 
manuseio de substâncias, de produtos, de 

máquinas e de equipamentos que apresentam 
riscos à saúde do trabalhador. 

 

 

 
 

 

III. Participação, no âmbito de competência do 

Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, 

pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 

agravos potenciais à saúde existentes no 

processo de trabalho. 

IV. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de 

requerer ao órgão competente a interdição de 

máquina, de setor de serviço ou de todo 

ambiente de trabalho, quando houver 

exposição a risco iminente para a vida ou 

saúde dos trabalhadores. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I e III 

(B) I, II, III e IV 

(C) II, III e IV 

(D) IV 

 

23) Entende-se por vigilância sanitária um 

conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e 

da prestação de serviços de interesse da 

saúde, abrangendo: 

 

I. O controle da prestação de serviços que se 

relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

II. Revisão periódica da listagem oficial de doenças 

originadas no processo de trabalho, tendo na 

sua elaboração a colaboração das entidades 

sindicais. 

III. O controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, 

da produção ao consumo. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) I 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) São princípios do Sistema Único de Saúde, 

EXCETO: 

 

(A) Utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática. 

(B) Divulgação de informações quanto ao 

potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário. 

(C) Conjugação dos recursos financeiros, 

tecnológicos, materiais e humanos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios na prestação de serviços de 

assistência à saúde da população. 

(D) Organização dos serviços públicos de modo a 

promover duplicidade de meios para fins 

idênticos. 

 

25) As comissões intersetoriais terão a finalidade 

de articular políticas e programas de interesse 

para a saúde, cuja execução envolva áreas 

não compreendidas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A articulação das 

políticas e programas, a cargo das comissões 

intersetoriais, abrangerá, em especial, as 

seguintes atividades, dentre outras: 

 

I. Alimentação e nutrição. 

II. Recursos humanos. 

III. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 

IV. Saúde do trabalhador. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 4 

(B) 3 

(C) 1 

(D) 2 

 

26) O Agente Comunitário de Saúde, ao realizar 

suas atividades diárias, NÃO deve: 

 

(A) Realizar seu trabalho com eficiência. 

(B) Agir com discrição. 

(C) Proporcionar um ambiente agradável no local 

de trabalho. 

(D) Menosprezar os colegas de trabalho. 

 

27) De acordo com a Política Nacional de Atenção 

Básica, o Agente Comunitário de Saúde NÃO 

deve: 

 

(A) Estar em contato permanente com as famílias, 

desenvolvendo ações educativas, visando à 

promoção da saúde, à prevenção das doenças 

e ao acompanhamento das pessoas com 

problemas de saúde, bem como ao 

acompanhamento das condicionalidades do 

Programa Bolsa-Família ou de qualquer outro 

programa similar de transferência de renda e 

enfrentamento de vulnerabilidades implantado 

pelo governo federal, estadual e municipal, de 

acordo com o planejamento da equipe. 

(B) Desenvolver atividades de promoção da 

saúde, de prevenção das doenças e agravos e 

de vigilância à saúde, por meio de visitas 

domiciliares e de ações educativas individuais 

e coletivas nos domicílios e na comunidade, 

por exemplo, combate à dengue, malária, 

leishmaniose, entre outras, mantendo a 

equipe informada, principalmente a respeito 

das situações de risco. 

(C) Realizar os procedimentos clínicos da atenção 

básica em saúde bucal, incluindo atendimento 

das urgências, pequenas cirurgias 

ambulatoriais e procedimentos relacionados 

com a fase clínica da instalação de próteses 

dentárias elementares. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 

 
28) São cuidados que devem ser tomados para 

evitar a contaminação por lixos e vetores: 
 

I. Nunca jogar lixo a céu aberto, terrenos baldios e 
beira de córregos. Se for necessário, deve-se 
enterrar, separando o material que não se 
decompõe. 

II. Manter restos de construção, lixos de varredura 
ou galhos e troncos queimados. 

III. Madeiras, tijolos, telhas devem ser arrumados 
de forma que não sirvam de abrigo aos 
vetores, e devem ficar a pelo menos 50 cm do 
chão, recobertos com plásticos ou tela e não 
devem ficar encostados a muros ou paredes, 
facilitando a inspeção por todos os lados. 

IV. Acondicionar o lixo em sacos plásticos ou latas 

bem fechadas e só colocar para coleta 
próximo ao horário do lixeiro passar, evitando 
que outros animais espalhem o lixo na 
calçada. 

 
A quantidade de assertivas corretas é: 

 
(A) 1 
(B) 4 
(C) 3 
(D) 2 
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29) São consideradas atividades do Agente 

Comunitário de Saúde, na sua área de 

atuação, EXCETO: 

 

(A) O registro, para fins exclusivos de controle e 

planejamento das ações de saúde, de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros 

agravos à saúde. 

(B) A utilização de instrumentos para diagnóstico 

demográfico e sócio-cultural da comunidade. 

(C) O exercício de atividades de vigilância, 

prevenção e controle de doenças e promoção 

da saúde, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 

gestor de cada ente federado. 

(D) A promoção de ações de educação para a 

saúde individual e coletiva. 

 

30) São princípios da Política Nacional de Atenção 

Básica: 

 

I. Equidade. 

II. Universalidade. 

III. Responsabilização. 

IV. Humanização. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

  

(A) 2 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 1 

 

31) São doenças transmitidas por ratos: 
 
I. Leptospirose. 
II. Peste bubônica. 
III. Tifo murino 
 
É certo o que se afirma em: 

 
(A) I e II 
(B) I, II e III 
(C) I e III 
(D) I 
 

32) Os principais sintomas da cólera são:  
 

I. Diarréia. 

II. Vômitos. 
III. Dores abdominais. 
IV. Calafrios. 
 
É correto o que se afirma em: 
 

(A) III e IV 
(B) I, II e III 

(C) I, II, III e IV 

(D) I e II 

33) É uma doença infecciosa que gera edema nas 

glândulas salivares, podendo ser dos dois 

lados do maxilar ou apenas em um. É causada 

pelo vírus Paramyxovirus. Essa doença é mais 

comum em crianças que já frequentam a 

escola. Porém, podem também ocorrer em 

adultos jovens que não foram vacinados. 

 

O enunciado acima se refere a: 

 

(A) Ascaridíase. 

(B) Rubéola. 

(C) Caxumba. 

(D) Sarampo. 

 

34) A Atenção Básica tem como fundamentos e 

diretrizes, SALVO: 

 

(A) Possibilitar o acesso universal e contínuo a 

serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada 

aberta e preferencial da rede de atenção, 

acolhendo os usuários e promovendo a 

vinculação e corresponsabilização pela 

atenção às suas necessidades de saúde. 

(B) Ter território adstrito sobre o mesmo, de 

forma a permitir o planejamento, a 

programação descentralizada e o 

desenvolvimento de ações setoriais e 

intersetoriais com impacto na situação, nos 

condicionantes e nos determinantes da saúde 

das coletividades que constituem aquele 

território, sempre em consonância com o 

princípio da equidade. 

(C) Estimular a participação dos usuários como 

forma de ampliar sua autonomia e capacidade 

na construção do cuidado à sua saúde e das 

pessoas e coletividades do território, no 

enfrentamento dos determinantes e 

condicionantes de saúde, na organização e 

orientação dos serviços de saúde a partir de 

lógicas mais centradas nos planos de saúde. 

(D) Adscrever os usuários e desenvolver relações 

de vínculo e responsabilização entre as 

equipes e a população adscrita, garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado. 
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35) São atribuições do Agente Comunitário de 

Saúde: 

 

I. O estímulo à participação da comunidade nas 

políticas públicas voltadas para a área da 

saúde. 

II. A realização de visitas domiciliares periódicas 

para monitoramento de situações de risco à 

família. 

III. A participação em ações que fortaleçam os elos 

entre o setor saúde e outras políticas que 

promovam a qualidade de vida. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 

 

36) Sua forma de infecção se dá pelo contado 

direto ou indireto com as fezes de pessoas 

infectadas. Na sua forma de contagio direto, a 

mão é o principal veículo, pois transporta e 

favorece a ingestão de cistos existentes nos 

dejetos infectados. A contaminação indireta 

ocorre através da ingestão de água e 

alimentos contaminados. 

 

O enunciado acima se refere a: 

 

(A) Sarna. 

(B) Giardíase. 

(C) Filariose. 

(D) Poliomelite. 

 

37) O Agente Comunitário de Saúde deve: 

 

(A) Trabalhar com adscrição de famílias em base 

geográfica definida, a microárea. 

(B) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea 

e manter os cadastros atualizados. 

(C) Orientar as famílias quanto à utilização dos 

serviços de saúde disponíveis. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

38) É prevista a implantação da Estratégia de 

Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades 

Básicas de Saúde como uma possibilidade 
para a reorganização inicial da atenção básica, 
com vistas à implantação gradual da 
Estratégia Saúde da Família ou como forma de 
agregar os agentes comunitários a outras 
maneiras de organização da atenção básica. 

São itens necessários à implantação desta 
estratégia: 

 

I. A existência de um enfermeiro para até, no 

máximo, 12 ACS e, no mínimo, quatro, 
constituindo, assim, uma equipe de agentes 
comunitários de saúde. 

II. O cumprimento da carga horária integral de 20 
horas semanais por toda a equipe de agentes 
comunitários, composta por ACS e enfermeiro 
supervisor. 

III. A existência de uma Unidade Básica de Saúde, 

inscrita no sistema de cadastro nacional 
vigente, que passa a ser a UBS de referência 
para a equipe de agentes comunitários de 
saúde. 

 

É verdade o que se identifica em: 
 
(A) I e II 
(B) I, II e III 
(C) I e III 
(D) II e III 
 

39) Marque a opção FALSA acerca da Política 
Nacional de Atenção Básica. 

 

(A) Deve ser o contato preferencial dos usuários, 

a principal porta de entrada e centro de 

comunicação da Rede de Atenção à Saúde. 
(B) A atenção básica caracteriza-se por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção 
e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral que não 
tenha impacto na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. 

(C) É desenvolvida por meio do exercício de 

práticas de cuidado e gestão, democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, dirigidas a populações de territórios 
definidos, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a 

dinamicidade existente no território em que 

vivem essas populações. 
(D) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e 

variadas que devem auxiliar no manejo das 
demandas e necessidades de saúde de maior 
frequência e relevância em seu território, 
observando critérios de risco, vulnerabilidade, 
resiliência e o imperativo ético de que toda 

demanda, necessidade de saúde ou 
sofrimento devem ser acolhidos. 
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40) De acordo com a Política Nacional de Atenção 

Básica, são atribuições do Agente Comunitário 

de Saúde, EXCETO: 

 

(A) Realizar atividades programadas e de atenção 

à demanda espontânea. 

(B) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, 

todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade. As visitas deverão ser 

programadas em conjunto com a equipe, 

considerando os critérios de risco e 

vulnerabilidade de modo que famílias com 

maior necessidade sejam visitadas mais 

vezes, mantendo como referência a média de 

uma visita/família/mês. 

(C) Desenvolver ações que busquem a integração 

entre a equipe de saúde e a população 

adscrita à UBS, considerando as 

características e as finalidades do trabalho de 

acompanhamento de indivíduos e grupos 

sociais ou coletividade. 

(D) Realizar consulta de enfermagem, 

procedimentos, atividades em grupo e 

conforme protocolos ou outras normativas 

técnicas estabelecidas pelo gestor federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, 

observadas as disposições legais da profissão, 

solicitar exames complementares, prescrever 

medicações e encaminhar, quando necessário, 

usuários a outros serviços. 

 

 


