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CONCURSO PÚBLICO 002/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas ―x‖. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE  QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS).  
 
Marque aqui as suas respostas:  
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
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20 

Total de questões  40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
. Leia o texto e responda as questões 1 a 5. 
 

Descoberta inédita: letra de Machado de Assis 
para o Hino Nacional 

 
Pesquisador encontra em jornal uma letra de 

Machado de Assis para o hino nacional. Os versos 
inéditos foram escritos em 1867 para celebrar o 
aniversário de Dom Pedro II. 

Os velhos papéis, quando não são consumidos 
pelo fogo, às vezes acordam de seu sono para contar 
notícias do passado. 

É assim que se descobre algo novo de um nome 
antigo, sobre o qual já se julgava saber tudo, como 
Machado de Assis. 

Por exemplo, você provavelmente não sabe que 
o autor carioca, morto em 1908, escreveu uma letra do 
hino nacional em 1867 — e não poderia saber mesmo, 
porque os versos seguiam inéditos. Até hoje. 

Essa letra acaba de ser descoberta, em um 
jornal antigo de Florianópolis, pelo pesquisador 
independente Felipe Rissato — o mesmo que, nos últimos 
anos, fez diversas descobertas sobre Machado de Assis e 
Euclydes da Cunha, incluindo fotos e textos 
desconhecidos dos autores. 

“Das florestas em que habito/ Solto um canto 
varonil:/ Em honra e glória de Pedro/ O gigante do Brasil”, 
diz o começo do hino, composto de sete estrofes em 
redondilhas maiores. O trecho também é o refrão da 
música. 

O Pedro mencionado é o imperador dom Pedro 
II. O bruxo do Cosme Velho compôs a letra para o 
aniversário de 42 anos do monarca, em 2 de dezembro 
daquele ano — o hino seria apresentado naquele dia no 
teatro da cidade de Desterro, antigo nome de 
Florianópolis. 

Rissato sabia desde 2016 da existência desse 
hino, porque o jornal O Mercantil, guardado no acervo da 
Biblioteca Nacional, anunciava na véspera um ―esplêndido 
espetáculo‖. 

“Ao levantar o pano ver-se-á em riquíssimo 
dossel, e, em ponto natural, a efígie de S. M. o Imperador, 
tal qual este Adorado Monarca se apresenta por ocasião 
da fala do trono e será cantado pela companhia o Hino 
Nacional sendo a letra apropriada a este dia, pelo distinto 
escritor brasileiro o Snr. Machado d’Assis”, dizia o 
anúncio. 

Mas O Mercantil não publicou, nas edições 
seguintes, a transcrição da letra. A chave para o mistério 
estava num jornal catarinense chamado O Constitucional, 
em duas edições de 1867. 

Em uma delas, a publicação avisa que o 
espetáculo do dia 2 foi adiado, porque dois músicos 
ficaram doentes. Em outra, de 11 de dezembro daquele 
ano, transcreve a letra, mas não cita o nome do autor dela. 

As publicações foram preservadas no acervo da 
Biblioteca Pública de Santa Catarina. No Rio de Janeiro, a 
Biblioteca Nacional só tem edições de O Constitucional a 
partir de 1868, ou seja, um ano após a execução do hino 
de Machado de Assis. 
(Texto adaptado retirado de 
https://www.revistaprosaversoearte.com/descoberta-inedita-letra-de-
machado-de-assis-para-o-hino-nacional/)  

 

1) Qual foi a descoberta de Felipe Rissato abordada 
pelo texto? 
a) A versão do Hino Nacional escrito por Machado de 
Assis apresentada em 1867 e esquecida até então.  
b) A versão do Hino Nacional escrito por Machado de 
Assis que foi boicotada. 
c) A descoberta de que Machado de Assis ajudou a 
compor o Hino Nacional Brasileiro. 
d) A versão do Hino Nacional escrito por Machado de 
Assis que não foi aceita por Dom Pedro II. 
e) A versão do Hino Nacional escrito por Machado de 
Assis considerada a favorita de Dom Pedro II. 
 
2) Qual é a principal característica das redondilhas 
maiores, recurso poético utilizado no Hino Nacional de 
Machado de Assis? 
a) Versos compostos de cinco sílabas poéticas. 
b) Versos compostos de sete sílabas poéticas. 
c) Versos compostos de dez sílabas poéticas. 
d) Versos compostos de oito sílabas poéticas. 
e) Versos compostos de seis sílabas poéticas. 
 
3) A quem o autor se refere quando chama “o bruxo 
do Cosme Velho”? 
a) Dom Pedro II. 
b) Machado de Assis. 
c) Felipe Rissato. 
d) O gigante do Brasil. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Qual a função do travessão, encontrado no quinto 
parágrafo, logo após o nome do pesquisador? 
a) Destacar o aposto. 
b) Destacar o objeto direto. 
c) Destacar o objeto indireto. 
d) Destacar o sujeito. 
e) Destacar o adjetivo. 
 
5) De acordo com o texto, quem foi o responsável por 
registrar, por escrito, a letra do Hino Nacional de 
Machado de Assis, há muitos anos esquecida? 
a) O jornal O Constitucional. 
b) O jornal O Mercantil. 
c) O jornal da Biblioteca Nacional. 
d) O jornal da Biblioteca Pública de Santa Catarina. 
e) O pesquisador Felipe Rissato. 
 
MATEMÁTICA 

  
6) Número primo é todo número que possui apenas 
dois divisores: 1 e ele mesmo. Para tanto, considere o 
seguinte conjunto de dez números: 

                            
Desses, é CORRETO afirmar que são números primos 
somente os números: 
a) 3, 13 e 19. 
b) 3, 13, 57 e 63. 
c) 13, 19, 25 e 57. 
d) 3, 13, 57 e 63. 
e) 3, 13, 51, 57 e 63. 
 
7) Diz a história que o filósofo grego Tales de Mileto, 
para medir a altura de uma pirâmide, desenvolveu um 
teorema que afirma que quando duas retas 
transversais cortam um feixe de retas paralelas, as 
medidas dos segmentos delimitados nas transversais 
são proporcionais. Esse é o famoso Teorema de Tales. 
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Diante dessa conceituação, considere assim o 
seguinte esquema: 

 
É CORRETO afirmar que o valor de x, que satisfaça o 
problema algebricamente e geometricamente é: 
a) 10. 
b) 5. 
c) 3. 
d) 2. 
e) 4. 
 
8) Desde os primórdios dos tempos, é interesse do ser 
humano mensurar distâncias. Para tanto, com as suas 
ferramentas e atividades, o homem desenvolveu 
unidades de medidas que o auxiliaram em suas 
necessidades. A medida de comprimento de mão, de 
polegada, de jornada ou dia de percurso, todas essas 
unidades se relacionam com o porte físico humano e o 
cotidiano das tarefas. Algumas conversões entre 
unidades são bem conhecidas e são apresentadas a 
seguir: 

                                   
Se, em um voo, o piloto anuncia que atingiu a altura de 
cruzeiro de 37.000 pés, significa que ele está acima do 
nível do mar, aproximadamente: 
a) 10.957 metros ou 44.000 polegadas. 
b) 11.278 metros ou 444.000 polegadas. 
c) 12.525 metros ou 4.440.000 polegadas. 
d) 11.278 metros ou 125.000 polegadas. 
e) 10.957 metros ou 444.000 polegadas. 
 
9) Considere as seguintes figuras geométricas e 
depois, avalie as afirmações: 

 
I - A figura 4 é um paralelogramo. 
II - A figura 2 é um losango. 
III - A figura 1 é um trapézio. 
IV - A figura 3 é uma elipse. 
Com relação à Geometria, a(s) afirmação(ões) 
CORRETA(S) é/são somente a(s) proposição(ões): 
a) II, III e IV. 
b) II e III. 
c) II. 
d) III. 
e) Nenhuma das afirmações é correta. 
 
10) Com o uso da alta tecnologia de celulares, 
Joaquim dificilmente revela fotos. Mas, uma lhe 
chamou muita atenção e ele gostaria de revelar em 
dois tamanhos: um para o porta-retratos de sua mesa 

do escritório e outro para colocar na parede da sala de 
sua casa, em um quadro. Todavia, ele deseja que 
ambas as fotos não percam qualidade por distorções, 
ou seja, que sejam proporcionais. Considere a 
seguinte representação das fotografias a serem 
reveladas: 

 
Assim, é CORRETO afirmar que, o valor de   e o fator 
de escala da fotografia do porta-retrato para a 
fotografia do quadro são, respectivamente: 
a) 52,5cm e 3,5x. 
b) 45,0cm e 3,0x. 
c) 48,0cm e 3,5x. 
d) 52,5cm e 0,3x. 
e) 45,0cm e 0,3x. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

  
11) Qual prefeito do município de Canoinhas – SC 
permaneceu mais tempo no poder ? 
a) Joaquim de Oliveira Mendes.  
b) José Cornelsen. 
c) Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 
d) Guilherme Guimarães de Santos. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna 
Antes, ainda em 1923, em pleno período áureo de sua 
economia, o nome de Santa Cruz de Canoinhas foi 
alterado para Ouro Verde, numa alusão à principal 
riqueza do município. Porém, divergências políticas e 
religiosas locais determinaram que em _______ esse 
nome fosse substituído e o município passou à 
denominação de Canoinhas, como era conhecido 
anteriormente. 
a) 1945 
b) 1930 
c) 1935 
d) 1927 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Santa Catarina é um estado da região Sul possui 
uma área de 95.737,954 km² com : 
a) 295 municípios.   
b) 183 municípios. 
c) 320 municípios. 
d) 140 municípios. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna : 
O município de Canoinhas –SC teve início a 
colonização somente em ______. Correntes de 
imigrantes, vindas do Paraná e constituídas quase 
exclusivamente de brasileiros, interessados na 
extração da erva-mate, subiram o Canoinhas, detendo-
se no porto onde hoje está edificada a cidade, por ser 
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próximo ao Rio Negro, amplamente navegável, e 
devido à altitude e regularidade do terreno.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) 1829 
b) 1921 
c) 1745 
d) 1889 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Assinale a alternativa que não faz limite com o 
estado de Santa Catarina : 
a) Paraná.  
b) Rio Grande do Sul. 
c) Oceano Atlântico. 
d) a província argentina de Misiones. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
16) Leia a noticia abaixo: 
Festa de Santa Cruz acontece na próxima semana 
CANOINHAS - A partir de hoje, , a Paróquia Santa Cruz 
de Canoinhas realiza a novena de Santa Cruz, 
padroeira do município. Todas as noites, pastorais e 
movimentos da igreja católica preparam momentos de 
oração com diversas categorias de trabalhadores. 

(Disponível em : http://www.jornalcorreiodonorte.com.br/) 

A festa de Santa Cruz de 2018 foi no período de : 
a) 24 de Abril a 22 de Maio. 
b) 12 de Junho a 20 de Julho. 
c) 06 de Setembro a 10 de Outubro. 
d) 15 de Fevereiro a 19 de Março. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Sobre os direitos humanos analise as afirmativas 
abaixo. 
I- O indivíduo tem deveres para com a comunidade, 
fora da qual não é possível o livre e pleno 
desenvolvimento da sua personalidade.  
II- No exercício deste direito e no gozo destas 
liberdades ninguém está sujeito senão às limitações 
estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a 
promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e 
liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas 
exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar 
numa sociedade democrática. 
 III- Em caso algum estes direitos e liberdades poderão 
ser exercidos contrariamente e aos fins e aos 
princípios das Nações Unidas. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
18) O município de Canoinhas- SC tem as seguintes 
coordenadas geográficas:  
a) Latitude: 26° 10' 50'' Sul, Longitude: 50° 33' 25'' Oeste. 
b) Latitude: 26° 10' 40'' Sul, Longitude: 50° 23' 25'' Oeste. 
c) Latitude: 36° 10' 40'' Sul, Longitude: 40° 23' 25'' Oeste. 
d) Latitude: 26° 20' 40'' Sul, Longitude: 50° 23' 35'' Oeste. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Localiza-se em determinadas regiões da Europa e 
América do Norte.Ocorre em ambiente de clima 
temperado e com as quatro estações bem definidas.As 
plantas são chamadas de decíduas ou caducifólias, 
pois perdem as folhas ao fim do outono e readquirem 

na primavera. Essa situação é uma adaptação ao 
inverno. Com a perda das folhas, as plantas reduzem 
sua atividade metabólica. As plantas mais 
características são os carvalhos e faias.A fauna é 
composta por javalis, veados, raposas, esquilos, 
pássaros e insetos. 
Estamos se referindo a : 
a) Floresta tropical.  
b) Floresta temperada. 
c) Taiga. 
d) Savanas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Leia a noticia abaixo:  
Governador de SC anuncia a extinção de 15 agências 
regionais, 4 secretarias e 185 cargos comissionados 
Pinho Moreira também diz que o Estado tem margem 
de R$ 800 milhões para endividamento, não sendo 
problema receber recurso federal para o Fundam 2. 
 Governador de Santa Catarina Eduardo Pinho Moreira 
(PMDB) informou nesta quarta-feira (21) que extinguirá 
estruturas do governo e cortará cargos 
administrativos. Em coletiva sobre mandato assumido 
na última semana e que exercerá até dezembro, ele 
também informou que há margem fiscal para receber 
verba de empréstimo junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 
financiar municípios. 

(Disponível em : https://g1.globo.com/) 

Dentre as secretarias que serão fechadas assinale a 
alternativa INCORRETA 
a) Secretaria de Articulação Estadual. 
b) Secretaria de Supervisão de Recursos Desvinculados. 
c) Secretaria de Fundo Social. 
d) Secretaria de Assuntos Internacionais. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Os  insetos da ordem dos dípteros, família 
Culicidae, gênero Anopheles  são vetores de qual 
doença descrita abaixo: 
a) Raiva. 
b) Leptospirose. 
c) Malária. 
d) Escorpianismo. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
22) A análise da situação de saúde é a primeira etapa 
de um programa de saúde comunitário. Não se 
concebe  um trabalho sério de cuidados primários de 
saúde sem esse diagnóstico, que envolve a 
participação popular, a abordagem intersetorial e a 
descentralização da política de saúde. A respeito da  
informação acima assinale a alternativa CORRETA 
sobre a atuação do Agente Comunitário de Saúde : 
a) O Agente Comunitário de Saúde faz o cadastramento 
das famílias da sua área e  o mapeamento e reúne a 
comunidade para, juntos, discutirem as suas necessidades 
e decidirem as prioridades para a área. 
b) O Agente Comunitário de Saúde é que vai definir os 
objetivos do diagnóstico, mobilizar os meios e recursos e 
avaliar os resultados. 
c) O Agente Comunitário de   Saúde   pode ser o 
coordenador de um grupo de trabalho montado para fazer 
o diagnóstico, o que envolve não só profissionais de 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/tce-contesta-pedido-de-emprestimo-do-estado-para-financiar-municipios-de-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/tce-contesta-pedido-de-emprestimo-do-estado-para-financiar-municipios-de-sc.ghtml
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saúde, mas trabalhadores de outras profissões, grupos e 
pessoas da comunidade. 
d) O Agente Comunitário de  Saúde define as ações  
planejadas, decididas e realizadas em comum, entre 
profissionais e comunidade. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
23)Assinale verdadeiro(V) e falso(F) sobre  dengue: 
(   ) Agente Etiológico: vírus de genoma RNA, do qual 
são reconhecidos quatro sorotipos (DEN1, DEN2, 
DEN3 e DEN4). 
 (  ) Período de incubação varia de 3 a 15 dias, sendo 
em média de 5 a 6 dias. 
(  ) O período de transmissibilidade da doença 
compreende dois ciclos: um intrínseco, que ocorre no 
vetor, e outro extrínseco, que ocorre no ser humano . 
(  ) A transmissão do ser humano para o mosquito 
ocorre enquanto houver presença de vírus no sangue 
do ser humano, chamado período de viremia. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V- F- V-V. 
b) V- V- F- V. 
c) V- F- V- F. 
d) V- F- F- V. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Complete as lacunas a seguir sobre algumas 
formas clinicas da esquistossomose na fase  
crônica.____________________ pode ser 
assintomática ou caracterizada por diarreias repetidas, 
do tipo muco sanguinolenta ou não. O fígado e o baço 
não são palpáveis, embora exista, frequentemente, 
queixa de dor abdominal no hipocôndrio 
direito.____________ os sintomas intestinais são mais 
frequentes os casos com diarreia e epigastralgia. O 
fígado encontra-se aumentado de volume e, na 
palpação, pode ser percebida a presença de 
nodulações grosseiras de tamanhos variáveis, 
causadas por áreas de fibrose do tecido hepático. O 
baço não é palpável. 
a) Intestinal – Hepatointestinal 
b) Hepatointestinal  - Hepatoesplênica 
c) Intestinal – Hepatoesplênica 
d) Hepatoesplênica - Intestinal 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
25)De acordo com O trabalho do Agente Comunitário 
de Saúde. Brasília, 2000, assinale a alternativa 
INCORRETA sobre os conselhos de saúde: 
a) Os conselhos de saúde propõem ou indicam ações e 
políticas e devem acontecer a cada quatro anos, sendo 
convocadas pelo dirigente da saúde, de acordo com o 
nível de governo. 
b) Os conselhos de saúde atuam na ―formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de 
saúde," de acordo com o nível de governo que cada um 
representa. 
c) Os conselhos de saúde se reúnem, em média, uma vez 
por mês, e as decisões e ações definidas durante as 
reuniões devem ser homologadas pelos gestores, nos 
seus respectivos níveis de governo. 
d) Os conselhos de saúde são grupos formados por 
representantes de diversos setores da sociedade, e 
segmentos. 
e) Nenhuma das alternativas. 

26) A   visita domiciliar é um conjunto de ações de 
Saúde voltadas para o atendimento, tanto educativa, 
como assistencial. Sobre a visita domiciliar é 
INCORRETO afirmar: 
a) A visita domiciliar constitui uma atividade utilizada com 
o intuito de subsidiar a intervenção no processo de saúde-
doença de indivíduos, ou no planejamento de ações 
visando a promoção da saúde da coletividade. 
b) A visita domiciliar torna-se um instrumento importante 
para a troca de informações vinculadas às necessidades 
particulares de cada indivíduo, favorecendo, desta forma, 
atividades educativas e mais humanizadas. 
c) A visita domiciliar é uma das atribuições das equipes de 
saúde de atenção básica e é uma das principais atividades 
preconizadas para o agente comunitário de saúde pelo 
Ministério da Saúde. 
d) Nas visitas domiciliares, é fundamental que o 
profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à 
saúde da criança. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Assinale verdadeiro (V) ou (F) falso referente a 
atribuições do Agente Comunitário de Saúde – ACS no 
atendimento à saúde da pessoa idosa: 
(  ) Realizar atenção integral às pessoas idosas. 
(  ) Cadastrar todas as pessoas idosas de sua micro 
área e manter o cadastro atualizado. 
(  ) Identificar e encaminhar o idoso frágil à Unidade de 
Saúde. 
(  ) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador a 
identificação de sinais e/ou sintomas que requeriam 
atendimento de saúde imediato. 
(  ) Buscar a integração entre a equipe de saúde e a 
população adscrita à Unidade, mantendo a equipe 
informada, principalmente, a respeito dos idosos 
frágeis. 
Assinale  alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V- F- F- V-V. 
b) F- V- V- F- V. 
c) F- V- F- V- V. 
d) V- V- F- F- V. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
28) O papel do setor Saúde na área de saneamento 
vem sendo desempenhado pela FUNASA, por 
intermédio do Departamento de Engenharia de Saúde 
Pública e das suas unidades descentralizadas em 
Coordenações Regionais. Analise as afirmativas 
abaixo referente a algumas  das  principais atividades 
desempenhadas pela FUNASA em engenharia de 
Saúde Pública . 
I-Formulação de planos e programas de saneamento e 
engenharia voltados para prevenção e controle de 
doenças. 
II-Promoção da articulação das políticas públicas de 
saúde e saneamento com base nos indicadores de 
saúde. 
III-Fomento e execução de programas de capacitação 
de recursos humanos. 
IV-Implantação e manutenção de sistemas e serviços 
de saneamento em áreas indígenas. 
Estão CORRETAS apenas  as afirmativas: 
a) I, III e IV. 
b) II, III e IV. 
c) I, II e III. 
d) II e IV. 
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e) Nenhuma das alternativas. 
 
29)Analise os contextos a seguir: [1] O 
acompanhamento sistemático do impacto que as 
mudanças no meio ambiente produzem sobre a saúde, 
particularmente nas áreas de produção de energia, de 
alimentos, de bens de consumo, deve ser exercido 
para assegurar benefícios para a saúde das 
populações. [2] Embora exista uma legislação 
apropriada sobre o licenciamento ambiental e a 
elaboração de estudos de impacto ambiental de 
projetos potencialmente impactantes, inclusive sobre 
a saúde humana, tem-se verificado problemas no seu 
emprego, oriundos especialmente da fragilidade dos 
órgãos ambientais encarregados da análise desses 
estudos e do acompanhamento na implementação das 
medidas propostas. 
Assinale a alternativa  CORRETA: 
a) Os dois contextos estão corretos. 
b) Apenas o primeiro contexto está correto. 
c) Apenas o segundo contexto está correto. 
d) Os dois contextos estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
30) O controle da dengue na atualidade é uma 
atividade complexa, tendo em vista os diversos 
fatores externos ao setor saúde, que são importantes 
determinantes na manutenção e dispersão tanto da 
doença quanto de seu vetor transmissor. Sendo assim 
sobre o controle mecânico da dengue  assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) Consiste na aplicação de normas de conduta 
regulamentadas por instrumentos legais de apoio às ações 
de controle da dengue.  
b) Consiste na adoção de práticas capazes de impedir a 
procriação do Aedes, tendo como principais atividades a 
proteção, a destruição ou a destinação adequada de 
criadouros, que devem ser executadas sob a supervisão 
do ACE ou ACS, prioritariamente pelo próprio 
morador/proprietário.  
c) Consiste no uso de substâncias químicas – inseticidas – 
para o controle do vetor nas fases larvária e adulta.  
d) Consiste no mecanismo de atuação baseado  na 
produção de endotoxinas proteicas que, quando ingeridas 
pelas larvas, provoca sua morte. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
31) Vários tipos de equipamentos são empregados no 
controle da dengue, assinale  a alternativa CORRETA 
sobre alguns tipos de equipamentos: 
a) Nebulizador portátil utiliza bicos pulverizadores de 
energia hidráulica, tipo leque, para fragmentar as gotículas 
da formulação do pó molhável diluído em água, 
produzindo gotas maiores do que as geradas pelos 
nebulizadores pesados. 
b) O equipamento costal  que também utiliza como 
formulação o pó molhável diluído em água, deve ser 
adaptado com discos/bicos restritores de fluxo que 
permitam aumento da vazão, proporcionando gotas 
maiores  com pouca possibilidade de deriva e maior 
cobertura da superfície tratada. 
c) O equipamento nebulizador acoplado a veículos  é 
bastante útil para o controle de surtos ou epidemias, em 
razão do seu alto rendimento, mas não é recomendado 
nas situações de bloqueio de transmissão. 
d) Nebulizador motorizado complementa as atividades do 
equipamento pesado, especialmente nos locais não 

trafegáveis, durante operações de emergência realizadas 
em períodos de surtos ou epidemias e nas atividades de 
bloqueio de transmissão. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
32) A investigação entomológica é fundamental na 
tomada de decisão em controle vetorial, pois há de se 
levar em conta que o monitoramento e a avaliação 
das ações dependem, em última instância, do 
levantamento de alguns indicadores entomológicos 
básicos que estimam a relação homem-vetor. 
Relacione as colunas sobre alguns  indicadores 
obtidos por meio da captura por atração humana 
referente a malária : 
(1) Endofilia:  
(2) Endofagia:  
(3) Paridade:  
(  ) Por meio da relação entre fêmeas jovens (não 
paridas) e fêmeas mais velhas (paridas) identifica-se o 
percentual de mosquitos que tem potencial para estar 
infectado. 
(  ) Refere-se à atividade vetorial dentro dos 
domicílios; é obtido pela comparação que se faz em 
um mesmo período entre a quantidade de mosquitos 
em atividade dentro e fora do domicílio. 
(  )Refere-se ao comportamento de pouso ocorrer 
preferencialmente no interior dos domicílios, 
principalmente após a hematofagia pelas fêmeas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) 1-3-2. 
b) 2-1-3. 
c) 3- 1-2. 
d) 3-2- 1. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
33) A vacinação contra febre amarela (VFA – atenuada) 
é a medida mais importante e eficaz para prevenção e 
controle da doença. Complete as lacunas a seguir 
sobre a vacinação contra febre amarela: O esquema 
vacinal consiste em uma dose única a partir dos -
___________de idade. Na via de administração 
subcutânea o volume da dose é____________. 
a) 12 meses- 0,3 mL 
b) 5 anos – 10mL 
c) 9 meses- 0,5 mL 
d) 2 anos- 5mL 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
34) A Educação em Saúde ocorre nas relações que se 
estabelecem entre os profissionais de saúde e 
saneamento e destes com os serviços na sua 
organização, gestão participativa e escolha dos 
melhores caminhos a percorrer que suscitem a maior 
participação da comunidade. A respeito da informação 
acima sobre estratégias de promoção da saúde é 
INCORRETO afirmar: 
a) A necessidade de uma ação ordenada entre governo, 
setores da saúde e setores econômicos, organizações 
voluntárias e não-governamentais, autoridades locais, 
indústria e mídia10‖, respeitando diferenças sociais, 
culturais e econômicas. 
b) Reforçar a ação comunitária, objetivando a formulação 
local de políticas saudáveis e permitindo uma maior 
influência da sociedade na definição de prioridades. 
c) Devem ser construídas levando-se em consideração os 
direitos de cidadania. 
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d) Podem ser utilizadas num processo contínuo e 
permanente de educação e promoção à saúde para 
impactar ou melhorar determinada situação. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Marque verdadeiro (V) ou falso (F) a respeito da 
saúde da criança 
(  ) Prevenção de vícios e comportamentos de risco 
durante a fase gestacional.  
(   ) Atenção integral a crianças em situação de 
violências, prevenção de acidentes e promoção da 
cultura de paz.  
(   ) Promoção do acompanhamento, crescimento e do 
desenvolvimento integral da criança. 
(  )Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e 
materno. 
(  ) Suporte socio-econômico de gestante com 
diagnostico de subnutrição.  
Assinale que apresenta a sequência CORRETA:  
a) F- V-V- V- F. 
b) V-F- F- V- V. 
c) F- F- V- V-F. 
d) V- F- F- V-F. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Assinale a alternativa INCORRETA  sobre algumas 
abordagens  comunitária em saúde.   
a) Cabe aos agentes o mapeamento territorial da 
comunidade atendida de modo a planejar ações setoriais e 
descentralizadas que levem em conta as necessidades e 
carências de cada região. 
b) Cabe adscrever usuários do sistema de saúde 
objetivando criar vínculos entre a comunidade e os 
profissionais de saúde, permitindo o estabelecimento da 
continuidade da relação clinica que leve em conta a 
história de vida de cada paciente na formulação de seu 
tratamento. 
c) Ficam responsáveis as equipes médicas pelo 
estabelecimento de estações de referência em saúde 
centralizadas em pontos estratégicos de modo que 
cubram igualmente a maior extensão territorial a fim de 
universalizar o acesso a saúde. 
d) É papel dos agentes do programa saúde da família 
estimular a participação dos próprios usuários como 
identificadores de condições adversas locais, de modo que 
ações estratégicas territoriais melhor enfrentem problemas 
específicos de cada comunidade. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Conforme  O SUS no seu município: garantindo 
saúde para todos. Brasília, 2009. Processo de 
transferência de responsabilidades de gestão para os 
municípios, atendendo às determinações 
constitucionais e legais que embasam o SUS, 
definidor de atribuições comuns e competências 
específicas à União, aos estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios. A informação acima refere-se ao 
seguinte princípio do SUS: 
a) Descentralização. 
b) Equidade. 
c) Integralidade. 
d) Participação social. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
38)  A raiva é uma antropozoonose transmitida ao 
homem pela inoculação do vírus presente na saliva e 

secreções do animal infectado, principalmente pela 
mordedura. A respeito da raiva é INCORRETO afirmar: 
a) Apresenta letalidade de aproximadamente 50% e alto 
custo na assistência preventiva às pessoas expostas ao 
risco de adoecer e morrer. 
b) O vírus da raiva é neurotrópico e sua ação no sistema 
nervoso central – SNC causa quadro clínico característico 
de encefalomielite aguda, decorrente da sua replicação 
viral nos neurônios. 
c) Pertence ao gênero Lyssavirus, da família 
Rhabdoviridae, possui a forma de projétil e seu genoma é 
constituído por ácido ribonucléico – RNA envolvido por 
duas capas de natureza lipídica. 
d) Apresenta dois antígenos principais, um de superfície, 
composto por uma glicoproteína responsável pela 
formação de anticorpos neutralizantes, e outro interno, que 
é formado por uma nucleoproteína. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
39)  Sobre neoplasias analise as afirmativas abaixo:. 
I- As neoplasias malignas do tecido linfo-
hematopoiético são designadas linfomas. Como dito 
anteriormente, o sufixo OMA é utilizado para designar 
essa neoplasia, que ocorre nos linfócitos e leucemia, 
que ocorre nas células hematopoiéticas. 
II- As neoplasias com origem nas células germinativas 
(gônadas) são chamadas de teratomas quando 
benignas e teratocarcinomas quando malignas e 
possuem uma mistura de vários tecidos atípicos como 
cabelo, glândulas, músculos e ossos. 
III- A carcinogênese ou oncogênese é o processo de 
formação de uma neoplasia que passa por vários 
estágios até chegar na formação de um tumor. Esse 
processo envolve alterações genéticas e um dano no 
material genético (DNA), transformado as células e 
desencadeando o desenvolvimento do tumor. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I e III 
d) I, II e III 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Meningite bacteriana é a mais grave de todas. Ela 
ocorre geralmente quando a bactéria entra na corrente 
sanguínea e migra até o cérebro. Pode acontecer, 
também, da doença ser desencadeada após 
uma infecção no ouvido, fratura ou, mais raramente, 
após alguma cirurgia. Com base nessa informação 
relacione as colunas abaixo: 
1) Streptococcus pneumoniae (pneumococo) 
2) Haemophilus influenzae 
3) Listeria monocytogenes 
(   ) Essa é a mais comum entre todas as bactérias que 
transmitem meningite. Ela também pode causar 
infecções no ouvido e até pneumonia. Existe uma 
vacina disponível para reduzir a ocorrência da 
infecção por essa bactéria. 
(   ) A maioria das pessoas expostas a essa bactéria 
não manifestam sintomas, mas mulheres grávidas, 
pessoas com imunidade comprometida, recém-
nascidos e idosos são mais suscetíveis à esse tipo de 
meningite. 
(   ) Esta bactéria costumava ser a principal causa de 
meningite em crianças. Hoje, no entanto, sua 
ocorrência foi controlada e reduzida por meio de 
vacinas. No Brasil, a vacina contra a meningite 

https://www.infoescola.com/doencas/linfoma/
https://www.infoescola.com/citologia/linfocitos/
https://www.infoescola.com/doencas/leucemia/
https://www.infoescola.com/cancer/carcinogenese/
https://www.infoescola.com/biologia/dna/
https://www.minhavida.com.br/temas/infec%C3%A7%C3%A3o%20no%20ouvido
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causada por essa bactéria faz parte da cartilha 
obrigatória de vacinação na infância. Quando não 
prevenida, tanto crianças quanto adultos podem 
apresentar a doença, que se desenvolve a partir de 
uma infecção no trato respiratório. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) 1-3-2 
b) 2-3-1 
c) 3-1-2 
d) 1-2-3 
e) Nenhuma das alternativas. 
 


