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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI, MS – EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO. 
                                                                                                                                              
PROVA OBJETIVA.  
                                                                                                                  
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.  
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição) ou portando aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves, 
acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.  
 
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá 
acomodá-lo(s) embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) 
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato 
deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, 
sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
4. Confira se sua prova tem 40 questões, cada qual 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está 
correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de 
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita 
depois de iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 3h (três horas), incluído o tempo para leitura das instruções, 
realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 
Leia atentamente o poema “Tratado geral das grandezas do ínfimo”, de Manoel de Barros, e responda às 
próximas três questões. 
 
A poesia está guardada nas palavras - é tudo que  
eu sei. 
Meu fado é o de não saber quase tudo. 
Sobre o nada eu tenho profundidades. 
Não tenho conexões com a realidade. 
Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. 
Para mim poderoso é aquele que descobre as 
insignificâncias (do mundo e as nossas). 
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. 
Fiquei emocionado. 
Sou fraco para elogios.  
  
01. No penúltimo verso do poema, “Fiquei emocionado.”, temos: 
a) Predicado verbal. 
b) Predicado nominal. 
c) Predicado verbo-nominal. 
d) Verbo defectivo. 
 
02. Ainda no poema, no verso “Não tenho conexões com a realidade.”, o termo grifado é: 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Predicativo do objeto. 
d) Predicativo do sujeito. 
 
03. Referindo-se a encontros vocálicos, as palavras do texto “poesia”, “guardada” e “ouro” são 
respectivamente: 
a) Ditongo, ditongo, hiato. 
b) Ditongo, hiato, hiato. 
c) Hiato, hiato, ditongo. 
d) Hiato, ditongo, ditongo. 
 
04. Quanto ao uso, ou não de crase, assinale a alternativa incorreta. 
a) O texto dá margem a várias interpretações. 
b) Foi emocionante a viagem de Roma a Jerusalém. 
c) As encomendas podem ser feitas de segunda à sexta. 
d) Fui à Curitiba dos pinheirais. 
 
05. Sobre acentuação gráfica, assinale a alternativa incorreta. 
a) Infelizmente, esse assunto ainda é tabu. 
b) Alguns frascos contêm veneno. 
c) O relatório omitiu vários ítens. 
d) Ela me mostrou seu álbum de casamento. 
 
06. Referindo-se ao correto uso da ortografia, marque os itens com V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a 
alternativa correta: 
( ) O teimoso se recusa a enchergar as evidências. 
( ) O campo enxarcado prejudicou a partida. 
( ) Todos o taxavam de mentiroso. 
( ) Ele não percebeu toda a estensão do problema. 
( ) O presidente da Câmara suspendeu a seção por duas horas.  
a) F - V - V - V - F. 
b) V - V - V - F - V. 
c) V - V - V - F - F. 
d) F - F - F - F - F. 
 
07. No quesito plural dos substantivos e adjetivos compostos, assinale a alternativa incorreta. 
a) Deixe de ser desmancha-prazeres. 
b) Seus lugar-tenentes não estavam à altura. 
c) As meninas usavam saias azuis-claras. 
d) Gosto de gravatas amarelo-ouro. 
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08. Quanto à morfologia e sintaxe dos pronomes, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) aos itens e assinale a 
alternativa incorreta: 
( ) Os desentendimentos entre eu e ela não são de hoje. 
( ) A diferença entre mim e você é que sou são-paulino. 
( ) Não saiam sem mim. 
( ) Eles estão pensando em eu ser candidato. 
( ) Eu só posso contar com mim mesmo. 
( ) Venha logo. O diretor quer falar consigo. 
a) V - V - V - V - F - F. 
b) F - V - V - V - F - F. 
c) V - F - F - V - F - V. 
d) F - F - V - V - V - F. 
 
09. Liberdade de criação e de expressão, nacionalismo, historicismo, medievalismo, tradições populares, 
individualismo, egocentrismo, pessimismo, escapismo, confessionalismo, religiosidade, valorização da 
natureza, valorização das emoções, idealismo.  
Essas são algumas características do: 
a) Realismo. 
b) Naturalismo. 
c) Romantismo. 
d) Parnasianismo. 
 
10. Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego e Érico Veríssimo são 
representantes: 
a) Da 2ª geração modernista. 
b) Da 1ª geração modernista. 
c) Da 3ª geração modernista. 
d) Do Pré-modernismo. 
 
MATEMÁTICA. 
11. Dado um triângulo isósceles em que a altura relativa à base excede a própria base em 2 metros e que 
seu perímetro é 36 metros, podemos concluir que a base desse triângulo mede:  
a) 2 metros. 
b) 5 metros. 
c) 10 metros. 
d) 12 metros. 
 
12. Sabemos que a definição do teorema de Tales diz que se duas retas são transversais de um feixe de 
retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os 
respectivos segmentos correspondentes da outra. Assim sendo, se tivermos um feixe de 4 retas paralelas 
determinadas sobre uma transversal obtendo três segmentos cuja medidas são 8 cm, 10 cm e 12 cm, 
respectivamente, ao determinarmos os comprimentos dos segmentos que esse mesmo feixe determina 
sobre uma outra transversal, sabendo que o segmento compreendido entre a primeira e a quarta paralela 
mede 165, teremos respectivamente: 
a) 46; 53; 66. 
b) 44; 55; 66. 
c) 44; 53; 68. 
d) 46; 55; 64. 
 
13. Ao estudarmos polinômios, especificamente a parte que trata da divisão de polinômios, observamos 
que nos casos em que o valor do resto é igual a zero, temos uma divisão exata. De acordo com essa 
afirmação, qual a condição necessária para que a divisão de 𝒙𝒙𝟑𝟑 + 𝒂𝒂𝒙𝒙 + 𝒃𝒃 por 𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝒙𝒙 − 𝟔𝟔 seja exata? 
a) a = - 4 e b = 3  
b) a = 4 e b = - 3 
c) a = - 3 e b = 4 
d) a = 3 e b = - 4 
 
14. Ao estudar números complexos, o aluno se depara com o seguinte problema: transformar o número 
𝒊𝒊𝟗𝟗

𝟒𝟒−𝟑𝟑𝒊𝒊
 na forma algébrica. A solução correta é:  

 

a) 
4
25
− 3

25
𝑖𝑖 
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b) − 4
25

+ 3
25
𝑖𝑖 

 

c) − 3
25

+ 4
25
𝑖𝑖 

 

d) 
3
25
− 4

25
𝑖𝑖 

 
15. Sabendo que A é uma matriz quadrada de ordem 4 e seu determinante é -6, ou seja det (A) = - 6, tem-se  
assim que det (2A) = x – 97. Então, o valor de x neste caso é: 
a) 6 
b) 4 
c) 2 
d) 1 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 
16. Sobre a situação na Venezuela, leia o trecho a seguir, publicado pelo G1, em 01 de março de 2019. 
 
Fronteira entre Brasil e Venezuela, em Pacaraima, amanhece fechada pelo 8º dia 
 
No início da manhã, cerca de 50 pessoas chegaram à fronteira para recolher pedras e rejeitos espalhados 
pelo chão. 
 
A fronteira entre Brasil e Venezuela, em Pacaraima (RR), amanheceu fechada nesta sexta-feira (1º) pelo 8º 
dia, mesmo após uma negociação entre os governadores dos estados de Roraima e Bolívar. A expectativa 
era que a passagem, bloqueada por ordem de Nicolás Maduro, fosse permitida a partir desta quinta (28), o 
que ainda não aconteceu. 
No início desta manhã, cerca de 50 pessoas vindas da Venezuela chegaram à região de fronteira. Elas se 
reuniram com os militares venezuelanos que bloqueiam a entrada no país vizinho e, em seguida, 
começaram a recolher pedras e rejeitos que estavam pelo chão. 
Na última quarta (27), o governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL), pediu a liberação da fronteira ao 
governador de Bolívar, Justo Nogueira Pietri, por questões comerciais. 
Também participaram da negociação integrantes do governo de Maduro e o prefeito de Pacaraima (RR), 
Juliano Torquato (PRB). 
"Conversamos com o governador do estado Bolívar, Justo Nogueira, principalmente sobre a abertura da 
fronteira e a manutenção do relacionamento comercial com a Venezuela. Hoje nós somos importadores de 
energia, calcário, fertilizantes e combustíveis”, afirmou Denarium na ocasião. [...] 
(Fonte: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2019/03/01/fronteira-entre-brasil-e-venezuela-em-pacaraima-
amanhece-fechada-pelo-8o-dia.ghtml - acesso em 01/03/2019.) 
 
De acordo com as demais informações dessa notícia, assinale a alternativa correta. 
a) Guardas na fronteira venezuelana não estão autorizando a passagem de veículos civis, nem sequer os de 
emergências médicas ou para compra de remédios. 
b) O presidente venezuelano determinou o fechamento da fronteira com o Brasil para tentar barrar a ajuda 
humanitária oferecida pelos EUA e por países vizinhos, incluindo o Brasil, após pedido do presidente 
autoproclamado Juan Guaidó. Maduro vê a oferta dessa ajuda como uma interferência externa na política da 
Venezuela. 
c) Diferente do que acontece com a fronteira do Brasil, Maduro não ordenou o fechamento da fronteira com a 
Colômbia. 
d) O Brasil reconhece o presidente autoproclamado Juan Guaidó como líder da Venezuela, enquanto a Colômbia 
reafirma apoio a Maduro. 
 
17. O trecho a seguir faz parte da notícia publicada pela BBC News, em 28 de fevereiro de 2019. 
 
Sarampo: O menino francês não vacinado que reintroduziu a doença na Costa Rica 
 
É uma doença altamente contagiosa e potencialmente letal, segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS). E a Costa Rica não registrava um caso desde 2014. Até agora. 
 
Um menino francês de cinco anos que viajou para a Costa Rica com seus pais reintroduziu o sarampo no 
país da América Central, que não registrava um caso autóctone (transmissão local) desde 2006 e nenhum 
importado desde 2014. 
As autoridades de saúde costa-riquenhas estabeleceram um plano de ação para evitar que a doença se 
espalhe entre a população local. 
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Medidas de controle 
A criança e a sua família foram isoladas por um período de sete dias no hospital Dom Sanabria, em 
Puntarenas, sob forte esquema de controle: ventilação isolada, pressão negativa, acesso restrito e 
cuidados médicos sob protocolos de biossegurança. 
As autoridades determinaram o fim do período de quarentena na segunda-feira, dada a evolução favorável 
do quadro da criança e o fim dos sete dias determinados pelos regulamentos nacionais e internacionais 
para evitar o contágio da população. 
Segundo o Ministério da Saúde da Costa Rica, a criança chegou ao país no dia 18 de fevereiro e não 
possuía vacinas específicas contra o sarampo. 
As autoridades também tentaram localizar todas as pessoas que tenham entrado em contato com a 
família, incluindo os 300 passageiros que viajaram com eles a bordo de um voo da Air France e as pessoas 
do hotel no qual a família ficou no primeiro dia de estadia. 
No total, de acordo com as últimas informações disponíveis, 104 pessoas já foram vacinadas. 
O intervalo entre a exposição ao vírus e a aparição das erupções na pele varia de 7 a 18 dias, segundo a 
OMS. [...] 
(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-47408849 - acesso em 01/03/2019.) 
 
A notícia também informa que: 
a) Bebês muito pequenos e mulheres grávidas fazem parte do grupo prioritário para vacinação, incluindo a do 
sarampo. 
b) No Brasil, o calendário de vacinação da criança do Ministério da Saúde estabelece que a vacina contra 
sarampo (a tríplice viral, que protege também contra caxumba e rubéola) seja tomada aos doze meses de idade, 
com reforço entre 4 e 6 anos de idade. 
c) Doenças importadas são mais graves, devido ao vírus manifestar-se de modo diferente dependendo do país 
que se manifesta. Ainda estão sendo implantados estudos biomédicos para entender melhor essa condição. 
d) Mesmo que a população esteja amplamente imunizada, o vírus ainda pode encontrar hospedeiros, o que torna 
impossível erradicá-lo, porém é possível promover a diminuição da doença. 
 
18. A Lei Orgânica do Município de Juti – MS, em seu art. 4º, expressa que constituem objetivos 
fundamentais do Município de Juti: 
I- garantir o desenvolvimento municipal; 
II- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, credo religioso, sexo, cor, idade, e 
qualquer outras formas de discriminação; 
III- zelar pelo respeito, em seu território, aos direitos e garantias asseguradas pela Constituição do Estado 
e Constituição Federal; 
IV- assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e sólida; 
V- contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. 
É correto afirmar que: 
a) Apenas o item V está incorreto. 
b) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos. 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
19. De acordo com a Lei Municipal nº 008/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Municipais e dá outras providências, objetivamente em seu art. 2º fica expresso: para os efeitos desta Lei, 
os servidores admitidos por outro Regime Jurídico, estáveis e não estáveis que, no interesse da 
Administração, devem permanecer no quadro, terão seus contratos de trabalhos rescindidos com a 
consequente baixa em suas carteiras profissionais, não implicando tal rescisão em rompimento do vínculo 
empregatício. 
Sobre isso, julgue os itens com (C) certo ou (E) errado e assinale a alternativa correta: 
( ) Para atender o disposto no art. 2º, fica criado o Quadro Especial, que terá duração até a realização dos 
concursos e consequente provimento dos cargos. 
( ) No registro rescisório a ser procedido na Carteira Profissional constará que a baixa decorre da 
mudança de Regime Jurídico, na forma determinada por esta Lei. 
( ) Os servidores estáveis que forem dispensados não terão suas rescisões contratuais consolidadas, 
devido ao exigido em Legislação pertinente. 
a) C – C – C. 
b) C – E – C. 
c) E – C – C. 
d) C – C – E. 
 
20. À luz da Lei complementar n° 023/2017 - Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores 
públicos do Município de Juti – MS, no que diz respeito aos cargos, assinale a alternativa incorreta. 
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a) O Quadro de Pessoal do Município de Juti - MS será formado pelos cargos de provimento efetivo, discriminados 
no anexo desta Lei, subdivididos nos seguintes Grupos Profissionais: Grupo Profissional de Cargos de Nível 
Fundamental; Grupo Profissional de Cargos de Nível Médio; Grupo Profissional de Cargos de Nível Médio 
Técnico; Grupo Profissional de Cargos de Nível Superior. 
b) Os cargos são desdobrados em escala hierárquica própria, identificada pelo tempo de serviço no cargo ou pelo 
nível de habilitação, representados da seguinte forma: Pelas letras maiúsculas A, B, C, D, E, F, G e H 
identificadoras das referências e das posições para a promoção horizontal, por antiguidade ou merecimento; Pelos 
níveis I até VIII que identificam o valor do vencimento do cargo na escala hierárquica funcional definida 
inicialmente pela habilitação escolar exigida para o cargo. 
c) Cada cargo corresponde estritamente a uma profissão, com direitos a serem adquiridos de imediato na 
aprovação de concurso público. 
d) O ato de provimento nos cargos efetivos integrantes do PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração) 
discriminará o cargo a ser ocupado, a função a ser exercida e o padrão salarial correspondente. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 
21. O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da 
atividade: 
I- Estar inscrito no Conselho Municipal de Agentes Comunitários; 
II- Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo 
público; 
III- Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta 
horas; 
IV- Ser membro efetivo da associação de moradores da área onde reside; 
V- Ter concluído o ensino médio. 
De acordo com a lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, e lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018, assinale a 
alternativa que aponta somente as assertivas corretas. 
a) I – II – V. 
b) II – III – V. 
c) II – III – IV. 
d) II – IV – V. 
 
22. De acordo com a Lista Nacional de Notificações Compulsórias, assinale a alternativa que não configura 
doença e/ou agravo passível de notificação compulsória. 
a) Violência doméstica e/ou outras violências. 
b) Leishmaniose Visceral. 
c) Glaucoma. 
d) Tétano. 
 
Utilize as informações dadas a seguir como base para responder às próximas três questões. 
 

EM DEZ DIAS, MS TEVE MÉDIA DE 214 NOTIFICAÇÕES DIÁRIAS DE DENGUE 
    Nos últimos dez dias, 2.147 novos casos suspeitos de dengue foram notificados em Mato Grosso do 
Sul, o que dá uma média de 214 casos por dia, segundo boletim epidemiológico divulgado hoje pela 
Secretaria Estadual de Saúde (SES). As notificações da doença chegam a 4.494 neste ano, sem nenhuma 
morte. 
    Conforme o boletim epidemiológico, além das notificações, foram confirmados 595 casos de dengue no 
período de 4 a 13 de fevereiro. De janeiro até hoje, são 761 casos confirmados. 
    Campo Grande é a cidade que concentra a maioria dos casos confirmados, com 466 pessoas com 
dengue. Três Lagoas aparece na sequência, com 125 confirmações e em terceiro, Sidrolândia, com 31 
casos.” 
(Fonte: https://www.correiodoestado.com.br/cidades/nos-ultimos-dez-dias-media-de-214-casos-de-dengue-
foram-notificados/347319/ - acessado em 02 de março de 2019.) 
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23. Sabe-se que o alto índice de casos e óbitos decorrentes de dengue é ocasionado sazonalmente, 
principalmente em períodos com grande número de chuvas. É conhecido também que essa doença é 
causada por um agente etiológico (quem provoca a doença) e um vetor (um corresponsável pela 
disseminação da doença). Quais são eles, respectivamente? 
a) Vírus da dengue – Mosquito Aedes Aegypti. 
b) Cianovírus da dengue – Mosquito Palha. 
c) Cianobactéria da dengue – Mosquito Flebótomo.  
d) Bactéria da dengue – Mosquito Aedes Aegypti. 
 
24. Ainda sobre as notificações compulsórias, é sabido que são destinadas aos órgãos competentes, 
sejam eles de âmbito municipal, estadual e/ou federal. 
Assinale a alternativa que aponta órgãos de saúde, aos quais são reportadas essas doenças e/ou agravos.  
a) SESAU – Ministério da Saúde – Imprensa local. 
b) Ministério da Saúde – Secretaria Estadual de Saúde – Secretaria Municipal de Saúde. 
c) Unidade Básica de Saúde da Família – Unidade de Pronto Atendimento – Centro Regional de Saúde. 
d) Ministério da Saúde – Centro Regional de Saúde – Secretaria Estadual de Saúde. 
 
25. O vetor responsável por disseminar a dengue é o mesmo que dissemina outras doenças conhecidas, 
como: 
a) Malária, Chagas e Esquistossomose. 
b) Zika, Chikungunya e Malária. 
c) Malária, Febre amarela e Chagas. 
d) Febre amarela, Zika e Chikungunya. 
 
26. Qual a sigla do Sistema de Informação em Saúde que é responsável por definir o fluxo, os 
instrumentos e a periodicidade de realização de notificações de doenças/agravos? 
a) SVIVO. 
b) SINASC. 
c) SINAN. 
d) SCIVID. 
 
27. Acerca do calendário vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde, são administradas duas vacinas 
no recém-nato. Quais são elas? 
a) BCG (Bacilo Calmette-Guerin) e Hepatite B. 
b) Dengue e Hepatite C. 
c) Dupla Adulto (DT) e Febre Amarela. 
d) Dupla Adulto (DT) e Dengue. 
 
28. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, 
são consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação: 
I- A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural; 
II- O detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos a suas atribuições, 
para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde; 
III- A mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas 
de saúde e socioeducacional; 
IV- A realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento: da 
gestante, da lactante, da criança, do adolescente, da pessoa idosa, da pessoa em sofrimento psíquico,  da 
pessoa com dependência química de álcool, de tabaco ou de outras drogas, dos grupos homossexuais e 
transexuais, e da mulher e do homem; 
V- Atendimento médico especializado domiciliar. 
Diante do exposto, pode-se afirmar que estão corretos os itens apontados acima, exceto: 
a) O item I. 
b) Os itens III e II. 
c) O item V. 
d) O item IV. 
 
29. Em relação aos Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias, marque V 
para verdadeiro, F para falso e assinale a alternativa correta: 
( ) O Agente de Combate às Endemias poderá participar, mediante treinamento adequado, da execução, da 
coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental. 
( ) O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias realizarão atividades de forma 
integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da Educação Popular em Saúde, dentro de sua 
área geográfica de atuação. 
( ) A cada 2 (dois) anos, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias 
frequentarão cursos de aperfeiçoamento. 
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( ) É facultada a presença de Agentes Comunitários de Saúde na Estratégia Saúde da Família e de Agentes 
de Combate às Endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. 
a) V – V – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) F – F – F – F. 
d) V– F – F – V. 
 
30. O espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a 
partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde, é denominado “Região de Saúde”. 
Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: 
I- Atenção primária; 
II- Aporte laboratorial; 
III- Atenção psicossocial; 
IV- Mobilização social; 
V- Vigilância em saúde; 
VI- Urgência e emergência; 
VII- Capacitação de equipes; 
VIII- Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 
Os itens corretos são: 
a) Apenas II, III, VI e VII. 
b) Apenas I, IV, V e VII. 
c) Apenas I, III, V, VI e VIII. 
d) Apenas I, II, V e VII. 
 
31. O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por princípios e diretrizes que são operacionalizadas na 
Atenção Básica. 
Sendo assim, marque (P) para Princípios e (D) para Diretrizes, e assinale a alternativa que corresponde à 
ordem correta: 
(   ) Universalidade; 
(   ) Territorialização; 
(   ) Resolutividade; 
(   ) Regionalização e Hierarquização: 
(   ) População Adscrita; 
(   ) Integralidade; 
(   ) Participação da comunidade; 
(   ) Ordenação da rede; 
(   ) Longitudinalidade do cuidado; 
(   ) Equidade; 
(   ) Cuidado centrado na pessoa; 
(   ) Coordenação do cuidado. 
a) P-D-D-D-D-P-D-D-D-P-D-D. 
b) P-P-P-D-D-D-D-D-D-D-D-D. 
c) D-P-D-D-D-P-D-P-D-D-D-D. 
d) P-D-D-D-D-D-P-D-D-D-D-P. 
 
32. O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição 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. 
São consideradas atividades típicas do Agente de Combate às Endemias, em sua área geográfica de 
atuação: 
I- Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao 
controle de doenças e agravos à saúde;  
II- Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições 
crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; 
III- Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, 
para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária 
responsável;  
IV- Estimular o vínculo entre os profissionais favorecendo o trabalho em equipe; 
V- Execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle 
químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; 
VI- Realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o 
Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; 
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VII- Divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores 
de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas. 
Diante do apresentado, pode-se afirmar que estão corretos os itens apontados acima, exceto: 
a) Os itens I, IV e V. 
b) Os itens III, V e VI. 
c) Os itens II e IV. 
d) Os itens I, VI e VII. 
 
33. A Lei nº 11.585, de 28 de novembro de 2007, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
institui o dia _____________ como o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde.  
Para os Agentes de Combate às Endemias, também fica instituído o dia _____________ como o Dia 
Nacional dos Agentes de Combate às Endemias, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que fica 
regulamentado pela Lei nº 13.059, de 22 de dezembro de 2014. 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. 
a) 24 de março  
b) 4 de outubro 
c) 23 de março 
d) 3 de janeiro 
 
34. Apesar de muito antiga, a malária continua sendo um dos principais problemas de saúde pública no 
mundo. Estima-se que a doença afeta cerca de 300 milhões de pessoas nas áreas subtropicais e tropicais 
do planeta, resultando em mais de um milhão de mortes a cada ano, na sua grande maioria, crianças. 
Atualmente são conhecidas cerca de 150 espécies causadoras de malária em diferentes hospedeiros 
vertebrados. Dessas, apenas quatro espécies parasitam o homem.  
Qual das seguintes opções contém um dos agentes etiológicos da malária? 
a) Trypanosoma cruzi. 
b) Aedes aegypti. 
c) Plasmodium vivax. 
d) Toxoplasma gondii. 
 
35. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os 
preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais 
como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica. Por meio da Estratégia, é 
possível reorientar o processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e 
fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas, 
além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 
São exemplos de promoção de saúde, exceto: 
a) Estabelecimento de uma equipe multiprofissional. 
b) Implantação de Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde. 
c) Promoção e incentivo a prática de Exercícios Físicos. 
d) Cadastramento obrigatório no Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
36. A AIDS é a doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV é a sigla em 
inglês). Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de 
doenças. Trata-se de uma doença sexualmente transmissível. As Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. São transmitidas, principalmente, por 
meio do contato sexual, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja 
infectada.  
Assinale a alternativa que não corresponde a uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). 
a) Sífilis. 
b) Doença de Chagas. 
c) Gonorreia. 
d) Vírus do papiloma humano. 
 
37. O diabetes é uma doença crônica não transmissível que ocorre quando o pâncreas não produz insulina 
suficiente ou quando o corpo não consegue mais utilizar de maneira eficaz a insulina que produz. A 
insulina é o hormônio que regula a glicose no sangue e é fundamental para manutenção do bem-estar do 
organismo, que precisa da energia dela para funcionar. 
Dos seguintes alimentos, o único que corresponde a uma fonte pobre em glicose é: 
a) Batata. 
b) Mandioca.   
c) Alface. 
d) Arroz. 
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38. Câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do 
câncer de pele não melanoma. O câncer de mama responde, atualmente, por cerca de 28% dos casos 
novos de câncer em mulheres. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto nos países 
desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns evoluem 
de forma rápida, outros, não. Para o ano de 2018, foram estimados 59.700 novos casos de câncer de mama 
no Brasil. 
Das seguintes patologias, qual não é acometida por um câncer? 
a) Chikungunya. 
b) Retinoblastoma. 
c) Melanomas. 
d) Adenocarcinoma. 
 
39. A Atenção Básica, de acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, é definida como o 
conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, 
proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em 
saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem 
responsabilidade sanitária. Para que os objetivos supracitados possam ser alcançados é necessária a 
reorganização do processo de trabalho onde cada profissional possui suas atribuições específicas e 
também comuns com outros profissionais da saúde. 
Nesse sentido e em consonância com o que a portaria referida acima estabelece, assinale a alternativa que 
contém atribuições comuns dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes de Combate a Endemia 
(ACEs): 
a) Qualificar a gestão da infraestrutura e dos insumos (manutenção, logística dos materiais, ambiência da UBS), 
zelando pelo bom uso dos recursos e evitando o desabastecimento. 
b) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos.  
c) Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas 
no território, junto aos demais membros da equipe. 
d) Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos 
serviços de saúde disponíveis. 
 
40. A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão 
e consolidação da Atenção Básica no país de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A 
equipe de Saúde da Família (eSF) visa reorientar o processo de trabalho, ampliar a resolutividade da 
Atenção Básica e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades. Para tal, a eSF precisa 
necessariamente ser composta por determinadas categorias profissionais, dentre elas o agente 
comunitário de saúde (ACS). O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base 
populacional, critérios demográficos, epidemiológicos, socioeconômicos e de acordo com definição local, 
entretanto, conforme o que estabelece a portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, em áreas de grande 
dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da 
população com um número máximo de pessoas por ACS.  
Assinale a alternativa que contém, corretamente, o número máximo de pessoas por ACS para as 
condições explicitadas acima. 
a) 500 pessoas. 
b) 750 pessoas.  
c) 1.000 pessoas. 
d) 1.500 pessoas. 
 
RASCUNHO. 


