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1. De acordo com as normas de divisão silábica, assinale 
a alternativa em que todas as palavras estão divididas 
corretamente: 
a) Ál-co-ol / pres-cin-dir / u-bí-quo / mei-o / vi-ú-va. 
b) Po-li-dez / mu-ri-ço-ca / pi-aui-ense / ca- rro-ci-nha / 

saú-de. 
c) E-goís – mo / e-xis-tên-cia / trans-for-mar / ca-rro / a-

vô. 
d) A-ni-mo-si-da-de / in-ter-fe-rên-cia / a-ssus-ta-do / 

er-gu-er / ho-mem. 
 
2. Leia as assertivas a seguir: 

I. a-ssi-me-tri-a / a-ma-re-lo / auto-mó-vel / sa-nha-ço. 
II. na-tu-ro-lo-gia / trans-fe-rê-ncia / en-de-re-ço / i-nad-

mi-ssí-vel. 
III. as-sa-dei-ra / a-lu-são / psi-co-lo-gi-a / ab-du-zi-do. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto à divisão 
silábica: 

a) Somente a assertiva I está correta. 
b) Somente a assertiva III está correta. 
c) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
d) Somente a assertiva II está correta. 

 
3. Assinale a alternativa que não contenha erros de 

ortografia: 
a) As brotoejas dos meninos se produsiram por causa 

das picadas de insetos. 
b) Minha avó fazia comidas deliciosas, entre elas 

preparava deliciosas berinjelas recheadas e jiló. 
c) As operações com conjuntos são as operações de 

união, intersessão e diferença. 
d) Manuel e sua cônjuge não puderam sair de casa por 

causa da enxente que havia dado naquelas 
parajens. 

 
4. Leia a conversa abaixo: 

Diz o ajudante de cozinha: 
- Toda vez que decasco cebolas, eu choro. 
Responde o cozinheiro: 
- E eu choro toda vez que você diz que decasca as 
cebolas. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto ao diálogo: 

a) Há um erro de ortografia. 
b) Há um erro de regência verbal. 
c) Há um erro de acentuação. 
d) Há um erro de crase. 

 
5. Leia as assertivas abaixo: 

I. Eles quiseram que ela fizesse os relatórios. 
II. Colocaram todos os pertences dentro do caixote e 

levaram para a feira. 
III. Depois do pedágio, os passageiros puderam descer 

para ir à lanchonete. 
IV. À exceção de seus sobrinhos, ninguém mais quis 

ajudar na horta comunitária. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto às normas 
de ortografia: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente assertiva I está correta. 
c) Somente assertiva II e III estão corretas. 
d) Somente assertivas I e IV estão corretas. 

 
 

6.  “Sujeito é o termo com o qual o verbo é obrigado a 
concordar. Caso o sujeito se flexione, o verbo deverá 
acompanhá-lo em número e pessoa”. Levando esta 
afirmação em consideração, assinale a alternativa 
correta: 
a) Levaram todos os cartazes para fora do edifício – 

Sujeito inexistente. 
b) Faz muito tempo que eles não vão às reuniões. – 

Sujeito composto: muito tempo. 
c) Dentro de suas possibilidades, todas as mulheres e 

crianças contribuíram – Sujeito indeterminado. 
d) Chovem canivetes lá fora, disse João, olhando pela 

janela. – Sujeito simples: canivetes. 
 
7. Assinale a alternativa que traz a flexão INCORRETA 

dos verbos: 
a) Se Carolina tivesse imposto sua vontade, tudo teria 

sido mais fácil. 
b) Sentados no pátio da escola, os amigos se 

propuseram a ajudar o amigo em dificuldades. 
c) Os juízes não requiseram as provas no momento, 

acreditando nas falas dos relatores. 
d) Esperamos que as leis provejam proteção aos mais 

necessitados.  
 
8. Todos consideravam minha irmã como a melhor médica 

da cidade. Leia as assertivas a seguir, quanto à 
sentença acima:  
I. O verbo considerar é transitivo direto  
II. O verbo considerar é transitivo indireto  
III. O verbo considerar é intransitivo  
IV. O predicado é nominal 
V. O predicado é verbal 
VI. O predicado é verbo-nominal 

Assinale o par correto para a sentença acima: 

a) Assertiva III está correta /assertiva V está correta.  
b) Assertiva I está correta /assertiva VI está correta. 
c) Assertiva II está correta /assertiva VI está correta. 
d) Assertiva II está correta /assertiva V está correta. 

 
9. Leia as assertivas a seguir: 

I. Com efeito, é necessário a compreensão das 
relações entre educação e saúde como um conjunto 
de campos de práticas articulados na dinâmica 
social, numa perspectiva histórica. 

II. Com efeito, é necessário compreensão das relações 
entre educação e saúde como um conjunto de 
campos de práticas articulados na dinâmica social, 
numa perspectiva histórica. 

III. Os agentes de combate a endemias (ACE) estavam 
meios preocupados com as responsabilidades a eles 
atribuídas. 

IV. Havia bastantes agentes de combate a endemias 
(ACE) preocupados com as responsabilidades a 
eles atribuídas. 

Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
nominal: 

a) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
b) Somente as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Somente a assertiva III está incorreta. 
d) Somente a assertiva II está correta. 
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10. “O esforço de incorporação gradativa dos ACE, por 
parte do Ministério da Saúde, às equipes de Saúde da 
Família visa à participação no planejamento e 
programação das ações.” 

(https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/19050/2/ve_
EVASNGELISTA_Janete_Gon%C3%A7alves_etal_201

7.pdf) 

Assinale a alternativa que se aplica quanto ao uso da 
crase na sentença a seguir: 

a) Em “incorporação às equipes”, a crase se dá porque 
incorporar é um verbo intransitivo.  

b) Em “visa à participação”, a crase se dá porque visar 
é um verbo intransitivo. 

c) É facultativo o uso de crase tanto em “incorporação 
às equipes” quanto em “visa à participação”. 

d) É obrigatório o uso da crase em “incorporação às 
equipes”. 

 
11. Ao considerar a política de saúde como uma política 

social, uma das consequências imediatas é assumir 
que a saúde é um dos direitos inerentes à condição de 
cidadania, pois a plena participação dos indivíduos 
na sociedade política se realiza a partir de sua 
inserção como cidadãos. 
(http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/File/TEX

TO_1_POLITICA_DE_SAUDE_POLITICA_SOCIAL.pdf) 

A oração que se inicia com pois é: 

a) Oração coordenada assindética. 
b) Oração coordenada sindética aditiva. 
c) Oração coordenada sindética alternativa. 
d) Oração coordenada sindética explicativa. 

 
12. Constata-se, assim, que o conteúdo do trabalho do 

agente de combate a endemias é múltiplo e vasto. 

O sujeito da oração principal é: 

a) Indeterminado. 
b) Composto. 
c) Simples. 
d) Inexistente. 

 
13. Quero que ele venha em casa no final da tarde. Ele, 

que sempre me apoiou, está no trabalho e não sabe 
se poderá vir. Ele afinal não se esforçou tanto quanto 
poderia. 

As orações em negrito acima são, respectivamente: 

a) Oração subordinada substantiva objetiva direta – 
oração subordinada adjetiva explicativa – oração 
subordinada adverbial comparativa. 

b) Oração coordenada assindética – oração 
subordinada adjetiva restritiva – oração subordinada 
substantiva completiva nominal. 

c) Oração subordinada adverbial consecutiva – oração 
coordenada sindética alternativa – oração 
coordenada sindética aditiva. 

d) Oração subordinada substantiva objetiva direta – 
oração subordinada adjetiva restritiva – oração 
subordinada adjetiva reduzida. 

 
 
 
 
 

14. De acordo com as normas de concordância verbal, 
assinale a alternativa correta: 
a) Conversaram diretor e agentes sobre suas 

atribuições em relação a cada setor. 
b) Hoje em dia, uma gorjeta de 5 reais são quase nada. 
c) No final da contagem, vimos que 60% dos 

candidatos participou da reunião. 
d) Luiza ou Tânia serão diretora de esportes. 

 
15. Assinale a alternativa correta, observando as normas 

de concordância nominal: 
a) Os alunos caminharam pelas praias e trilhas 

ensolarados. 
b) Sempre gostamos de almoçar meio-dia e meio. 
c) De todos, João, Maria e Lucas, ninguém nos 

convenceram de que isso seria bom para nós. 
d) Ali em cima da cômoda estavam o sapato e a bolsa 

velha. 
 
16. Em: “Por não alcançar os pontos necessários, ela 

teve que reiniciar os treinamentos”, a parte sublinhada 
é uma: 
a) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
b) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
c) Oração subordinada adverbial causal reduzida de 

infinitivo. 
d) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

 
17. “É muito difícil conseguir estabelecer uma tendência 

geral das endemias na virada do século. Ao mesmo 
tempo em que o país se vê às voltas com repetidas 
epidemias de dengue, com a circulação, até a data, de 
três sorotipos diferentes do vírus, vários estados vêm 
sendo certificados pela OPAS como tendo interrompido 
a transmissão vetorial da doença de Chagas.” 

(Silva, Luiz Jacintho da. (2003). O controle das 
endemias no Brasil e sua história. Ciência e 

Cultura, 55(1), 44-47. Retrieved July 16, 2019, from 
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttex

t&pid=S0009-67252003000100026&lng=en&tlng=pt) 

Assinale a alternativa que se aplica quanto ao trecho 
acima: 

a) Embora ainda haja epidemias de Chagas no Brasil, 
elas se concentram nas periferias dos centros 
urbanos. 

b) O Aedes aegypti carrega dois tipos de vírus 
transmissores da dengue e um que transmite a 
doença de Chagas, totalizando três tipos de vírus. 

c) Embora haja reiteradas epidemias de dengue no 
Brasil, há lugares onde o controle de doenças, como 
Chagas, teve êxito. 

d) A transmissão vetorial da dengue foi interrompida, 
enquanto a de Chagas se desenvolve na zona rural. 

 
 

  



Prefeitura de São José – Concurso Público – Edital 001/2019/SMS 
Cargo: 3010 - Agente de Combate às Endemias 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                 Página 3 de 8 

TIPO I 

18. “A partir do final do século XIX, houve um salto de 
qualidade nas atividades de controle de endemias, 
decorrência do advento da microbiologia como ciência. 
Varíola, febre amarela e cólera foram as que mais 
sofreram a influência das novas ideias. O início do 
século XX foi um suceder de estudos sobre a etiologia, 
ocorrência e outros aspectos de diferentes doenças 
endêmicas brasileiras. A febre amarela, que vinha 
causando epidemias sucessivas no Rio de Janeiro 
desde 1849, determinou a mais emblemática das ações 
de controle de endemias na história do país. Ao mesmo 
tempo em que a Comissão Reed estudava a 
transmissão da febre amarela em Cuba, e concluía de 
maneira definitiva pela transmissão vetorial, no Brasil, 
Emílio Ribas, buscava controlar a febre amarela nas 
cidades cafeeiras do estado de São Paulo, empregando 
o controle do Aedes aegypti como estratégia única do 
controle da febre amarela. O sucesso obtido ainda no 
século XIX, determinou a adoção da estratégia em 
outras cidades de São Paulo e, posteriormente, através 
de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Em 1908, a febre 
amarela urbana havia desaparecido de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, ainda que permanecesse nas cidades 
costeiras do Norte e Nordeste.” 

(Silva, Luiz Jacintho da. (2003). O controle das 
endemias no Brasil e sua história. Ciência e 

Cultura, 55(1), 44-47. Retrieved July 16, 2019, from 
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttex

t&pid=S0009-67252003000100026&lng=en&tlng=pt) 

Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com o 
texto: 

a) Os estudos sobre o controle do Aedes aegypti não 
tiveram sucesso inicialmente. 

b) O século XIX foi um período de grande avanço das 
táticas bélicas em detrimento da medicina. 

c) Pesquisadores empenharam-se em estudar as 
doenças, mas lhes faltou financiamento. 

d) As novas ideias que vieram com a microbiologia 
como ciência impulsionaram o controle de endemias 
como o cólera, a febre amarela e a varíola. 

 
19. “Em 1899, a peste bubônica chegava aos portos 

brasileiros, causando epidemias em Santos e no Rio de 
Janeiro. Foi a peste bubônica, mais do que a febre 
amarela, o gatilho para o desencadeamento da 
resposta governamental às endemias e epidemias que 
acometiam as cidades brasileiras. A investigação 
conduzida por Vital Brazil em Santos foi exemplar, e 
estabeleceu as bases dos serviços de controle da 
peste. A peste foi eficientemente controlada, não 
chegando a causar grandes epidemias e não mais 
surgindo no meio urbano, ainda que tenha permanecido 
em alguns focos silvestres e rurais.  
Até o final do século XX, algumas endemias 
importantes foram controladas, algumas por ação direta 
dos programas de controle, outras por força da 
evolução da sociedade, como urbanização, 
saneamento e melhoria das condições de vida, não 
obstante ainda termos uma parcela significativa da 
população vivendo próximo e abaixo da linha da 
pobreza. Dentre essas endemias, podemos citar a 
doença de Chagas, resultado de uma combinação de 
fatores: ações específicas de controle, urbanização e 
redução da população rural. A transformação do 
trabalhador rural de permanente e residente no local 

em trabalhador temporário, residindo na periferia de 
cidades, tendência observada no país desde a década 
de 1960, foi um importante fator na redução da doença 
de Chagas, por exemplo.” 

(Silva, Luiz Jacintho da. (2003). O controle das 
endemias no Brasil e sua história. Ciência e 

Cultura, 55(1), 44-47. Retrieved July 16, 2019, from 
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttex

t&pid=S0009-67252003000100026&lng=en&tlng=pt) 

De acordo com a leitura acima, se pode dizer que: 

a) A doença de Chagas foi trazida do campo para a 
cidade, devido à situação de extrema pobreza em 
que vivem as pessoas das periferias dos grandes 
centros. 

b) Um dos fatores que contribuiu para a melhoria do 
controle das doenças foi a urbanização, atenção a 
saneamento básico, medicação acessível e 
cuidados pessoais, como o uso de calçado. 

c) A peste bubônica entrou no país junto com a febre 
amarela, trazida pelos imigrantes, que nesta época 
chegavam aos milhares nos portos brasileiros. Foi a 
partir daí que o governo brasileiro tomou medidas 
mais importantes em relação ao controle da 
imigração. 

d) A principal forma de controle das endemias foi o 
controle do êxodo rural, com redução da população 
mais pobre em grandes centros urbanos, onde a 
limpeza e higiene são mais valorizadas. 

 
20. “A esquistossomose é um interessante exemplo, ao 

mesmo tempo em que deixou de representar um papel 
negativo sobre a população, graças à medicação 
específica, de custo acessível e altamente eficaz, 
continua a expansão da área de transmissão da 
doença, agora já atingindo todas as unidades da 
federação, inclusive os estados sulinos do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, além da crescente 
urbanização. Esse comportamento indica que os 
determinantes da sua ocorrência ainda estão 
presentes, apenas a doença deixou de determinar a 
morbidade anteriormente vista.” 

(Silva, Luiz Jacintho da. (2003). O controle das 
endemias no Brasil e sua história. Ciência e 

Cultura, 55(1), 44-47. Retrieved July 16, 2019, from 
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttex

t&pid=S0009-67252003000100026&lng=en&tlng=pt) 

Assinale a alternativa que se aplica quanto à leitura 
acima: 

a) O agente causador da esquistossomose já foi 
controlado, e as políticas de saneamento estão 
sendo determinantes para isso. 

b) O estado de Santa Catarina tem sofrido um aumento 
de casos de esquistossomose, que, no entanto, já 
não causa tantas mortes como antes. 

c) Apesar dos esforços de pesquisadores, não foi 
possível estabelecer uma relação entre a redução 
da doença e o uso de certos medicamentos. 

d) No sul do país o comportamento dos agentes 
causadores da esquistossomose já foi estudado e 
uma erradicação já está a caminho. 
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21. Quantos lados tem um cubo? 
a) 6 
b) 12 
c) 3 
d) 9 

 
22. Qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? 

a) Retângulo. 
b) Escaleno. 
c) Isósceles. 
d) Equilátero. 

 
23. Qual é o resultado da expressão numérica:   

3 + 14 / 2 – 2 + 2 ? 

a) 7 
b) 5 
c) 10 
d) 15 

 
24. Quanto é 3 ao cubo? 

a) 9 
b) 27 
c) 6 
d) 18 

 
25. Quanto é 2/3 de 45? 

a) 30 
b) 25 
c) 15 
d) 35 

 
26. Qual é o perímetro de um triângulo equilátero em que 

um dos seus lados tem 4 cm? 
a) 9 cm. 
b) 8 cm. 
c) 12 cm. 
d) 15 cm. 

 
27. João tem um determinado valor em Reais que é 

divisível (formando um valor inteiro) por 4, 8 e 9. O 
valor que atende esses requisitos é: 
a) R$256,00 
b) R$287,00 
c) R$72,00 
d) R$98,00 

 
28. Se um bolo foi vendido por $ 32,00 com lucro de 28%, o 

seu preço de custo foi de: 
a) $ 29,00 
b) $ 25,00 
c) $ 26,00 
d) $ 23,04 

 
29. Quanto é o dobro do triplo de seis? 

a) 24 
b) 48 
c) 36 
d) 30 

 
 
 
 
 

30. Qual das medidas a seguir NÃO é uma medida de 
área? 
a) Hectares. 
b) Polegadas. 
c) Acres. 
d) Metros quadrados. 

 
31. “A Associação Internacional de Epidemiologia (IEA), em 

seu Guia de Métodos de Ensino, define epidemiologia 
como o estudo dos fatores que determinam a 
frequência e a distribuição das doenças nas 
coletividades humanas. Enquanto a clínica dedica-se 
ao estudo da doença no indivíduo, analisando caso a 
caso, a epidemiologia debruça-se sobre os problemas 
de saúde em grupos de pessoas, às vezes grupos 
pequenos, na maioria das vezes envolvendo 
populações numerosas. Sendo assim, a epidemiologia 
tem muito em comum com a demografia: ambas 
estudam populações.”  

Fonte: Brasil. Fiocruz. Noções básicas de 
epidemiologia. cap. 5. p. 135. Acesso: 2019. 

De acordo com a IEA, são três os principais objetivos 
da epidemiologia. Indique, portanto, a alternativa 
INCORRETA, ou seja, que não é um objetivo da 
epidemiologia: 

a) Identificar fatores etiológicos na gênese das 
enfermidades. 

b) Descrever a distribuição e a magnitude dos 
problemas de saúde das populações humanas. 

c) Proporcionar dados essenciais para o planejamento, 
execução e avaliação das ações de prevenção, 
controle e tratamento das doenças, bem como para 
estabelecer prioridades. 

d) Atuar na lógica dos problemas individuais, 
desconsiderando a coletividade. 

 
32. Segundo a Lei Orgânica da Saúde n. 8.080/90, as 

ações em saúde são desenvolvidas as partir de 
princípios e diretrizes (Capítulo II). Assim, indique a 
alternativa que NÃO contém princípios e diretrizes do 
SUS. 
a) Igualdade da assistência à saúde. 
b) Universalidade de acesso. 
c) Promoção da saúde. 
d) Participação da comunidade. 

 
33. O conceito de saúde mudou ao longo da construção 

histórica da saúde no Brasil. A partir da elaboração do 
SUS, por meio das Leis Orgânicas da Saúde, a saúde 
passou a ser um direito. Assinale a alternativa correta 
sobre o conceito de saúde (Lei n. 8.080/90):  
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

b) Saúde significa o estado de normalidade de 
funcionamento do organismo humano.  

c) Saúde refere-se ao bem-estar físico, emocional e 
psicológico no qual um ser humano pode utilizar as 
suas capacidades cognitivas e emocionais, 
desenvolver-se socialmente e resolver as questões 
quotidianas da vida diária. 

d) Saúde é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não consiste somente na ausência 
de uma doença ou enfermidade. 
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34. Em relação aos níveis de prevenção de enfermidades, 
verifique as assertivas e selecione a opção correta. 
I. Prevenção primária é a ação tomada para remover 

causas e fatores de risco de um problema de saúde 
individual ou populacional antes do desenvolvimento 
de uma condição clínica. Inclui promoção da saúde 
e proteção específica (ex.: imunização, orientação 
de atividade física para diminuir chance de 
desenvolvimento de obesidade). 

II. Prevenção secundária é a ação realizada para 
detectar um problema de saúde em estágio inicial, 
muitas vezes em estágio subclínico, no indivíduo ou 
na população, facilitando o diagnóstico definitivo, o 
tratamento e reduzindo ou prevenindo sua 
disseminação e os efeitos de longo prazo (ex.: 
rastreamento, diagnóstico precoce). 

III. Prevenção terciária é a ação implementada para 
reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos 
funcionais consequentes de um problema agudo ou 
crônico, incluindo reabilitação (ex.: prevenir 
complicações do diabetes, reabilitar paciente pós-
infarto – IAM ou acidente vascular cerebral). 

IV. Prevenção quaternária é a detecção de indivíduos 
em risco de intervenções, diagnósticas e/ou 
terapêuticas, excessivas para protegê-los de novas 
intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes 
alternativas eticamente aceitáveis. 

a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
35. Indique a resposta correta sobre a proposição do 

modelo da história natural da doença. 
a) Hanna Arendt, 1948. 
b) Leavell & Clark, em 1965. 
c) Oswaldo Cruz, 1903. 
d) Marc Lalonde, 1970. 

 
36. Sobre as medidas de mortalidade, verifique as 

assertivas abaixo e indique a INCORRETA: 
a) A mortalidade infantil e na infância (em menores de 

5 anos) tem sido considerada um importante 
indicador das condições de vida e saúde de um 
país, dada a vulnerabilidade a determinantes sociais 
e econômicos nessa fase da vida. 

b) O acompanhamento do pré-natal e da atenção ao 
parto é reconhecido atualmente como importante 
estratégia para prevenir ou reduzir o risco de 
mortalidade, tanto para a gestante como para a 
criança.  

c) A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) e Fetal (TMF) é 
importante indicador na mensuração da qualidade 
da saúde prestada a esta população, e os pontos de 
atenção que precisam ser melhorados. 

d) A taxa de mortalidade infantil representa o número 
de crianças que morrem antes de completar um ano 
de idade e é calculada a cada cem crianças que 
nascem vivas no período de um ano. 

 
 
 
 
 
 

37. Sobre a taxa de natalidade, identifique a assertiva 
correta: 
a) Nos países desenvolvidos a taxa de natalidade é 

elevada em decorrência dos problemas sociais 
vividos. 

b) Esse indicador representa a relação entre o número 
de nascimentos e de habitantes de um determinado 
local. O cálculo é feito a cada cem habitantes. 

c) Nos países subdesenvolvidos as famílias costumam 
ser planejadas. 

d) A taxa de natalidade representa o número de 
crianças nascidas vivas no período de um ano. 
Exclui-se desse cálculo o número de crianças 
nascidas mortas ou que morreram logo após o 
nascimento. 

 
38. Assinale a alternativa correta sobre crescimento 

vegetativo. 
a) Crescimento vegetativo representa a diferença entre 

as taxas de natalidade e de mortalidade no período 
de um ano.  

b) Crescimento vegetativo representa a estimativa de 
filhos por mulher ao longo de seu período fértil.  

c) Crescimento vegetativo é calculado a partir do 
percentual de pessoas que não sabem ler e nem 
escrever. 

d) Crescimento vegetativo é a média de anos de vida 
de uma pessoa em determinado país. 

 
39. Sobre epidemiologia descritiva, assinale a alternativa 

correta: 
a) A epidemiologia descritiva é uma teoria filosófica 

que dá a prioridade à razão, como faculdade de 
conhecimento relativamente aos sentidos. 

b) A epidemiologia descritiva estuda a origem, a 
estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, 
e também é conhecida como teoria do conhecimento 
e relaciona-se com a metafísica, a lógica e a filosofia 
da ciência.  

c) A epidemiologia descritiva é um movimento filosófico 
que acredita nas experiências humanas como 
únicas responsáveis pela formação das ideias e 
conceitos existentes no mundo. 

d) A epidemiologia descritiva estuda o comportamento 
das doenças em uma comunidade, em função de 
variáveis ligadas ao tempo (quando), ao espaço 
físico ou lugar (onde) e à pessoa (quem). 

 
40. “É alimentado, principalmente, pela notificação e 

investigação de casos de doenças e agravos que 
constam da lista nacional de doenças de notificação 
compulsória”. O texto acima se refere a qual sistema de 
informação em saúde (SIS)? Assinale a alternativa 
correta: 
a) SIM 
b) SINASC 
c) SINAN 
d) CMD 
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41. O DATASUS desenvolveu o Sistema de Informações 
SINASC. Selecione a alternativa correta que melhor 
descreve os objetivos do SINASC: 
a) Registro e processamento dos dados sobre agravos 

de notificação em todo o território nacional. 
b) Obter regularmente dados sobre mortalidade no 

país. 
c) Reunir informações epidemiológicas referentes aos 

nascimentos informados em todo território nacional. 
d) Auxiliar na formulação, no monitoramento e na 

avaliação das políticas de saúde. 

42. Sobre a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, 
verifique as assertivas e assinale a alternativa correta: 
I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 

anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde. 

II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 

III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

IV. As Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas em regimento próprio, 
aprovadas pelo respectivo conselho. 

a) Apenas as assertivas I e V estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

43. Sobre a NOAS-SUS 01/2001, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Define o processo de regionalização da assistência.  
b) Procede à atualização dos critérios de habilitação de 

estados e municípios. 
c) Cria mecanismos para o fortalecimento da 

capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde. 
d) Restringe as responsabilidades dos municípios na 

Atenção Básica. 

44. Sobre as obrigações que constam no Estatuto do Idoso 
(Lei Federal n. 10.741/03), o Art. 10 destaca que é 
obrigação do Estado e sociedade assegurar à pessoa 
idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como 
pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 
individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas 
Leis. Esse direito à liberdade compreende, alguns 
aspectos (§1º),EXCETO: 
a) Opinião e expressão. 
b) Crença e culto religioso. 
c) Prática de esportes e de diversão. 
d) Aposentadoria integral. 

 

45. Sobre o Estatuto do Idoso - Lei Federal n. 10.741 de 
01/10/03 - verifique as assertivas e assinale a correta: 
I. É destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta 
e cinco) anos. 

II. O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
lhe, por Lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de 
sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual, espiritual e social, em condições 
de liberdade e dignidade. 

III. É obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do poder público assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. 

IV. Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial 
aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação 
aos demais idosos. 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva I está correta. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
46. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 

Federal 8.069 de 13/07/90, verifique as assertivas e 
assinale a correta. 
I. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 

pessoa até dez anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre dez e dezoito anos de 
idade. 

II. A criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 
Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. 

III. É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

IV. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido 
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais. 

a) Apenas a assertiva II está correta. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
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47. Sobre a adoção de crianças e adolescentes, segundo o 
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal 
8.069 de 13/07/90, assinale a INCORRETA: 
a) Para adoção conjunta, é indispensável que os 

adotantes sejam casados civilmente ou mantenham 
união estável, comprovada a estabilidade da família. 

b) O adotante há de ser, pelo menos, seis anos mais 
velho do que o adotando. 

c) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, 
independentemente do estado civil.  

d) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, 
com os mesmos direitos e deveres, inclusive 
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com 
pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais. 

 
48. Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com o 

estabelecido no Programa Agentes Comunitários de 
Saúde - PACS (2001): 
a) O Agente Comunitário de Saúde deverá atender 

entre 100 e 300 pessoas, dependendo das 
necessidades locais, e desenvolverá atividades de 
prevenção de doenças e promoção da saúde. 

b) O Agente Comunitário de Saúde deverá incentivar o 
aleitamento materno. 

c) O Agente Comunitário de Saúde deverá visitar, no 
mínimo, uma vez por mês cada família de sua 
comunidade. 

d) O Agente Comunitário de Saúde deverá identificar 
situações de risco e encaminhar aos setores 
responsáveis. 

 
49. Sobre as tarefas desenvolvidas pelo Agente 

Comunitário de Saúde (PACS, 2001), assinale a 
assertiva correta: 
a) O ACS cadastra no SIAB as informações colhidas 

na comunidade. Caso ele não possua alguma 
informação, pode repetir as usadas no mês anterior.  

b) O mapeamento desenvolvido pelo ACS consiste na 
elaboração de mapa astral das famílias sob seus 
cuidados. 

c) A visita domiciliar é o principal instrumento de 
trabalho do ACS.  

d) As atividades desenvolvidas pelos agentes são 
acompanhadas e orientadas por um médico lotado 
na unidade de saúde, o qual atua como instrutor-
supervisor. 

 
50. Das alternativas apresentadas, selecione a opção que 

NÃO corresponde a doenças transmissíveis. 
a) Influenza, coqueluche, rubéola. 
b) Gonorreia, sarampo, hipocondria. 
c) Difteria, varicela, HIV/Aids. 
d) Poliomielite, hanseníase, sífilis. 

 
51. Das alternativas apresentadas, selecione a opção que 

NÃO corresponde a doenças ou agravos crônicos não- 
transmissíveis: 
a) Obesidade mórbida, diabetes. 
b) DPOC, câncer. 
c) Artrose, paralisia infantil. 
d) Tabagismo, hipertensão arterial. 

 
 
 

52. Indique a alternativa que NÃO corresponde a um teste 
diagnóstico: 
a) Exame de imagem. 
b) Classificação de risco. 
c) Hemograma. 
d) Teste do pezinho. 

 
53. Sobre a tipologia dos desenhos de investigação na 

epidemiologia, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A pesquisa clínica se refere aos estudos que 

envolvem pacientes (humanos), onde os 
investigadores designam pessoas elegíveis para 
grupos de intervenção. 

b) O estudo observacional é aquele que o pesquisador 
simplesmente observa o paciente, as características 
da doença ou transtorno, e sua evolução, sem 
intervir ou modificar qualquer aspecto que esteja 
estudando. 

c) O estudo comparativo se refere às pesquisas onde 
se comparam grupos diferentes, não sendo um 
controle do outro. Por exemplo, ao estudar pacientes 
com queloide ou amostras desse tipo de cicatriz, o 
grupo controle seria constituído por pacientes com 
cicatriz normal ou por amostras de cicatrizes 
normotróficas. 

d) A pesquisa experimental se limita à simples 
observação do pesquisador. 

 
54. Os artigos 196 a 200 da Constituição Federal (1988) 

dizem respeito a: 
a) Segurança pública. 
b) Educação. 
c) Saúde. 
d) Religião. 

 
55. O termo “ESF” se refere a: 

a) Espaço do Serviço de Fonoaudiologia. 
b) Encontro de Saúde Financeira. 
c) Estratégia Saúde da Família. 
d) Economia Saudável Factível. 

 
56. No âmbito dos Sistemas de Informação em Saúde, o 

que significa sim?  
a) Sistema de Informações sobre Mortalidade. 
b) Sistema de Informações de Agravo de Notificações. 
c) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. 
d) Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunizações. 
 
57. Selecione a alternativa que previne a transmissão do 

HIV/aids. 
a) Compartilhamento de seringa. 
b) Sexo oral sem camisinha. 
c) Uso de camisinha. 
d) Anticoncepcional oral. 

 
58. DPOC é abreviatura de uma doença crônica não 

transmissível, que significa: 
a) Sífilis. 
b) Trombose venosa. 
c) Diabetes. 
d) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 
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59. A Portaria MS/GM n. 95 de 26 de janeiro de 2001 e 
regulamentação complementar trata sobre a NOAS. 
NOAS é abreviatura da seguinte sigla: 
a) Norma Operacional do Atendimento Seguro. 
b) Normativa Orgânica Aprimorada e Sucinta. 
c) Norma Operacional da Assistência à Saúde. 
d) Normalização Oportuna Aberta e Simples. 

 
60. Sobre o conceito de vigilância epidemiológica, assinale 

a alternativa correta. 
a) A vigilância epidemiológica constitui-se importante 

instrumento para o planejamento, organização e 
operacionalização dos serviços de saúde, bem como 
a normatização das atividades técnicas correlatas. 

b) Trata-se de um conjunto de propostas de condutas 
terapêuticas articuladas para um indivíduo, uma 
família ou um grupo que resulta da discussão 
coletiva de uma equipe interdisciplinar com Apoio 
Matricial, se esse for necessário. 

c) É uma das diretrizes que a Política Nacional de 
Humanização propõe para qualificar o modo de se 
fazer saúde. 

d) É uma estratégia de acesso a medicamentos no 
âmbito do SUS, caracterizado pela busca da 
garantia da integralidade do tratamento 
medicamentoso, em nível ambulatorial. 

 


