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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Inscrição Nome Completo 

 Ao receber este caderno, verifique se: 
 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 34 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 34. 
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui o 

necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  
 O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à 

resposta solicitada de cada questão. 
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 
 O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente poderá 

anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  
 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA devidamente 

assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências 
necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO I 
 

Criminalização ou regulamentação do coaching está em 
discussão no Senado 

 
Tramita no Senado uma sugestão de projeto, de iniciativa 

popular, para criminalizar a atividade do coach. Também foi 
apresentada ao Portal e-Cidadania outra ideia que vai na direção 
contrária: para reconhecer e regulamentar a profissão. As duas 
propostas são um reflexo da polêmica que provoca um debate 
acirrado na sociedade sobre esse tipo de trabalho, já exercido por 
cerca de 70 mil pessoas no Brasil, de acordo com a International 
Coach Federation (ICF), a maior associação global desses 
profissionais. 

Originária do idioma inglês, a palavra coach significa 
treinador. No mercado de trabalho, ele é o instrutor capacitado 
para ajudar pessoas a atingirem mais rapidamente as suas metas 
na vida pessoal e profissional. O coach também é contratado por 
empresas na busca de resultados em curto prazo. Nos Estados 
Unidos, onde a atividade surgiu há algumas décadas, a carreira já 
movimenta US$ 2,3 bilhões ao ano. 

No entanto, nem todos encaram a atividade da mesma 
maneira. Para muita gente, o coaching deveria ser considerado 
crime por explorar a boa-fé das pessoas, pois o coach não teria 
habilitação necessária para atuar; enganando ao fazer as vezes 
de terapeuta, guru ou “milagreiro”. 

No sentido oposto, também há quem reconheça a 
qualidade e os bons resultados dessa atividade. Do Rio Grande 
do Sul, veio a ideia de regulamentação da profissão apresentada 
por Ronald Dennis Pantin Filho II. 

Na justificativa da proposta, o autor argumenta 
que coaches e mentores atuam desde que o ser humano existe, 
mas que somente nos últimos 40 anos essas profissões ganharam 
destaque no Brasil, ajudando milhares de pessoas a se 
desenvolverem. 

Por enquanto, a ideia tem pouco mais de 3.340 apoios 
no Portal e-Cidadania do Senado e, por isso, ainda não pode ser 
transformada em ideia legislativa. O prazo para alcançar 20 mil 
votos favoráveis acaba em setembro. 

 
Disponível em 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/23/criminalizacao-ou-
regulamentacao-do-coaching-esta-em-discussao-no-senado. Acesso em 

16.mar.2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Uma questão polêmica gera confronto entre diferentes pontos 
de vista sobre um mesmo tema. Assim sendo, em que trecho 
a regulamentação da função de coach é refutada? 

 

A) “As duas propostas são um reflexo da polêmica que provoca 
um debate acirrado na sociedade sobre esse tipo de 
trabalho...” 

B) “...ele é o instrutor capacitado para ajudar pessoas a atingirem 
mais rapidamente as suas metas na vida pessoal e 
profissional....” 

C) “...pois o coach não teria habilitação necessária para atuar; 
enganando ao fazer as vezes de terapeuta, guru ou 
“milagreiro”. 

D) “Por enquanto, a ideia tem pouco mais de 3.340 apoios 
no Portal e-Cidadania do Senado e, por isso, ainda não pode 
ser transformada em ideia legislativa. ” 

 
 

2. Ainda a partir da leitura do texto I podemos afirmar que é um 
argumento que defende a criminalização da atividade de 
coaching: 
 

A) Esta atividade já ser exercida por cerca de 70 mil pessoas no 
Brasil. 

B) Este profissional ser contratado por empresas que buscam 
apenas resultados em curto prazo. 

C) O destaque que esta profissão ganhou no Brasil nos últimos 
40 anos. 

D) A exploração da boa-fé das pessoas por profissionais não 
habilitados para a tarefa que executam. 

 
 

3. No trecho “Por enquanto, a ideia tem pouco mais de 
3.340 apoios no Portal e-Cidadania do Senado” a palavra em 
destaque retoma a ideia de: 

 

A) criminalizar o coaching  
B) regulamentar a profissão de coaching  
C) que mentores atuam desde que o ser humano existe. 
D) de que o coaching está ajudando milhares de pessoas a se 

desenvolverem. 
 

 

4. De acordo com o texto I podemos afirmar sobre a atividade de 
coaching que: 
 

I. Há uma sugestão de projeto de iniciativa popular no Senado 
que visa criminalizar esta atividade. 

II. Foi apresentado pelo Portal e-Cidadania um projeto que visa 
criminalizar esta atividade. 

III. Um deputado gaúcho elaborou uma proposta de Lei para 
regulamentar o coaching  no Brasil. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em II. 
C) apenas em III. 
D) em I, II e III. 
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TEXTO II 
 

Quem seria o grande inimigo do Coringa na Marvel? 
 

O Coringa é um dos maiores – se não o maior – vilão da DC, 
estando presente nas histórias do Batman desde sua estreia nos 
quadrinhos em 1940. 

Além de ter matado o Robin, o Coringa sempre foi o arqui-
inimigo do Batman, atormentando o herói ao longo de histórias 
icônicas da DC. Mas e se o Coringa existisse na Marvel? Quem 
seria o seu grande rival? 

(...) 
O Cavaleiro da Lua é um herói da Marvel bem similar ao 

Batman, mas seus problemas mentais também o tornam 
semelhante ao Coringa, ou seja, ele seria um rival interessante 
para o Palhaço do Crime, mas não o ideal. 

Personagens como o Demolidor e o Hulk também seriam 
interessantes como possíveis rivais do Coringa. 

Ver o Coringa tentando corromper Bruce Banner e fazer que 
ele se rendesse à brutalidade do Hulk de vez seria interessante, 
assim como também seria incrível acompanhar o Demolidor 
tentando limpar sua cidade da corrupção provocada pelo Coringa. 

 
Disponível em 

https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/artigos/2019/10/saiba-quem-seria-
o-grande-inimigo-do-coringa-na-marvel.  Acesso em 15.mar.2020. 

 
5. “...o Coringa sempre foi o arqui-inimigo do Batman...”  
 

Assim como o vocábulo arqui-inimigo, de acordo com a 
Ortografia Oficial da Língua Portuguesa, também se escreve 
com hífen 

 

A) ab-rogar 
B) mini-saia 
C) neo-liberalismo 
D) pré-estabelecer 

 
  

TEXTO III 
 

Por que as formigas não morrem quando postas em 
forno de micro-ondas? 

 
As micro-ondas são ondas eletromagnéticas com 

frequência muito alta. Elas causam vibração nas moléculas de 
água, e é isso que aquece a comida. Se o prato estiver seco, 
sua temperatura não se altera. Da mesma maneira, se as 
formigas tiverem pouca água em seu corpo, podem sair 
incólumes. Já um ser humano não se sairia tão bem quanto 
esses insetos dentro de um forno de micro-ondas 
superdimensionado: a água que compõe 70% do seu corpo 
aqueceria. Micro-ondas de baixa intensidade, porém, estão 
por toda a parte, oriundas da telefonia celular, mas não há 
comprovação de que causem problemas para a população 
humana.  

 
OKUNO, E. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em 15. 

mar. 2020. 
 

6. A conjunção destacada no período composto “Se o prato 
estiver seco, sua temperatura não se altera” tem o mesmo 
valor semântico da conjunção ou da locução conjuntiva do item 

 

A) porquanto 
B) conquanto 
C) à medida que 
D) contanto que 

 

Disponível em http://www.cmv.it/pt-br/cmv/belo-horizonte/noticias/o-tempo-
pode-esfriar-seu-coracao-nao. Acesso em 15.mar. 2020. 

 
7. No slogan do anúncio publicitário, “Doe agasalhos e 

cobertores,” encontra-se conjugado na: 
 

A) 2ª pessoa do imperativo afirmativo – doe tu. 
B) 3ª pessoa do imperativo afirmativo – doe você. 
C) Na 2ª pessoa do presente do subjuntivo - que tu doe. 
D) Na 3ª pessoa do futuro do subjuntivo quando ele doe. 

 
 

8. A fala “Combateremos a sombra. Com crase e sem crase”, 
indica, nesse contexto, que 

 

A) na ausência da crase, o verbo é transitivo indireto 
B) na ocorrência da crase, à sombra é um objeto indireto 
C) na ausência da crase, “a sombra” exerce função de objeto 

direto. 
D) na omissão da crase, a sombra é um adjunto adverbial. 
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Disponível em http://www.opera10.com.br/2013/09/proposta-2013-2-5.html. 

Acesso em 07/03/2020. 
 
9. Na charge, a fala do personagem expressa a ideia de que  
 

A) a medicina ainda foi capaz de curar o Alzheimer.  
B) a doença do Alzheimer está à espera de todos. 
C) a morte é melhor do que viver com Alzheimer. 
D) a morte é a única certeza que temos na vida. 
 
 

10. Analisando o contexto apresentado pelos enunciados, 
preencha corretamente as lacunas abaixo com as palavras 
que estão entre parênteses. 
 

I. O_________________ de 100 dam pode ser escrito em 
centímetros como 105 centímetros. (cumprimento/ 
comprimento) 

II. O crime de adultério foi __________no Código 
Penal. (descriminado/discriminado) 

III. Todos os governantes falam sobre a ___________de uma 
crise econômica. (iminência/ eminência) 

IV. Nosso país irá _________como uma grande potência 
econômica. (imergir/emergir) 

 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente 
as lacunas. 

 

A) comprimento – descriminado – iminência – emergir  
B) cumprimento – descriminado – eminência – imergir  
C) comprimento – discriminado – eminência – imergir  
D) cumprimento – discriminado – iminência – emergir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS XINGURA 
 

11. Observa-se no município de Xinguara um clima equatorial 
superúmido, característico de localidades próximas à linha do 
Equador (baixas latitudes) e com uma grande quantidade de 
chuvas. Com relação ao clima do município de Xinguara 
assinale a alternativa correta. 

 

A) Apresenta uma umidade relativa extremamente baixa durante 
todo o ano.  

B) Durante o período mais seco o índice pluviométrico está em 
média superior a 2000 mm. 

C) A umidade relativa oscila entre a estação mais chuvosa e a 
mais seca, apresentando uma média em torno de 78%.  

D) O período chuvoso ocorre, notadamente, de junho a outubro. 
 

 

12. A ocupação do território onde está localizado o município de 
Xinguara, ocorreu devido a abertura da rodovia PA-279, que 
foi projetada com a finalidade de ligar o município de São Félix 
do Xingu à rodovia Pa-150. Com relação à história e evolução 
do município de Xinguara assinale a alternativa correta. 
 

A) A densidade demográfica do município de Xinguara é inferior 
a 2 hab/km².  

B) O município de Xinguara foi originado a partir do município de 
São Geraldo de Araguaia.  

C) O município de Xinguara possui uma população superior a 
200.000 habitantes, segundo o último senso. 

D) Xinguara passou a condição de município através da Lei n° 
5.028, de 13 de maio de 1982. 

 
 

13. O município de Xinguara pertence à mesorregião Sudeste 
Paraense. Com relação aos limites geográficos do município 
de Xinguara assinale a alternativa correta. 
 

A) O município de Xinguara limita-se ao Norte com o município 
de Rio Maria e a Oeste com o município de Água Azul do 
Norte.  

B) O município de Xinguara limita-se a Oeste com o Estado de 
Tocantins.  

C) O município de Xinguara limita-se ao Sul com os municípios 
de Rio Maria e Curionópolis. 

D) O município de Xinguara limita-se ao Norte com os municípios 
de Canaã dos Carajás e Curionópolis. 

 
 

14. Um dos símbolos do município de Xinguara é a bandeira do 
município que apresenta o lema “Progresso e paz”. Assinale a 
alternativa que indica corretamente cores que estão presentes 
na bandeira do município de Xinguara. 
 

A) Azul e Branco.  
B) Verde e Branco.  
C) Vermelho e Verde. 
D) Azul e Verde. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

15. Através do cadastramento das famílias, que é atividade de 
extrema importância desenvolvida pelo Agente Comunitário de 
Saúde, a Estratégia de Saúde da Família tem dados reais e 
concretos para aperfeiçoar sua inserção nas áreas onde atua. 
Em relação a esse cadastramento, analise os itens abaixo: 
 

I. O cadastramento enseja o conhecimento das famílias, 
indivíduos, principais demandas de saúde e outras 
informações vitais para o trabalho da ESF. 

II. A incidência de determinadas doenças, seus fatores de risco, 
seus agravantes e uma série de outros fatores, encontram no 
cadastramento, dados que auxiliam no estudo e tomada de 
decisões. 

III. O mapeamento de escolas, hospitais, creches, sindicatos e 
outras instituições públicas e privadas, que possam ser 
relevantes para a atuação dos que promovem as políticas 
públicas de saúde, também é objetivo deste cadastramento. 

IV. Embora possua espaços definidos para situações particulares 
de cada indivíduo, o cadastramento não tem como objetivo 
gerar dados que permitam o atendimento individualizado, seja 
em âmbito domiciliar ou nos aparelhos públicos de saúde. 
 
É correto o que se afirma: 

 
A) apenas em I 
B) apenas em I e II 
C) apenas em I, e IV 
D) apenas em I, II e III 
 

 

16. Atitudes éticas são importantes em todos os aspectos de 
nossa vida social. Ainda mais em momentos de extremas 
dificuldades. Diante dessa pandemia do Novo Coronavírus 
(Covid-19), que se alastra pelo mundo, fazendo milhares de 
vítimas fatais e gerando um imenso caos econômico e social, 
nossas condutas e atitudes devem ser pautadas pela ética. 
Sabendo disso, assinale o item que representa uma atitude em 
que não há uma postura ética em relação ao assunto 
pandemia de Covid-19: 
 

A) Guardar distância das pessoas, higienizar as mãos conforme 
preconizado pelas autoridades de saúde e usar máscara no 
contato com outras pessoas 

B) Repassar para pessoas e grupos todas as mensagens que 
chegarem para você sobre o assunto, dar conselhos e emitir 
juízos sobre a pandemia dentro de suas crenças e valores, e 
ter uma postura destemida e desafiadora diante do problema 

C) Manter-se em contato contínuo com seus pais, avós e pessoas 
mais velhas, mas sem maiores aproximações físicas. 

D) Ser solidário com quem precisa, ajudando com doações, 
gestos, atitudes, mesmo que não seja com proximidade física. 
 
 
 
 
 
 

17. A família representa a união entre pessoas que possuem laços 
sanguíneos, de convivência e baseados no afeto. Segundo a 
Constituição Brasileira, o conceito de família abrange diversas 
formas de organização fundamentadas na relação afetiva 
entre seus membros.  Atualmente, o entendimento jurídico 
sobre a família comporta vários tipos de agregado familiar e 
visa dar conta de toda a complexidade dos fatores que unem 
as pessoas. Sobre o tema é incorreto dizer que: 

 

A) A família nuclear é compreendida de forma restrita, composta 
por pelos pais e seus filhos 

B) As famílias monoparentais são formadas pela criança e o 
jovem e apenas um de seus progenitores (pai ou mãe) 

C) Há famílias que não possuem a figura dos pais, nas quais os 
irmãos tornam-se responsáveis uns pelos outros.  A Lei 
vigente abrange também a formação de um agregado a partir 
de laços afetivos, como no caso de amigos, em que não há 
uma relação de parentalidade. 

D) A família matrimonial comporta a ideia tradicional de família, 
constituída a partir da oficialização do matrimônio 
(casamento). A família matrimonial só compreende os 
casamentos civis e religiosos héteros. 

 
 

18. O SUS pode ser entendido, em primeiro lugar, como uma 
“Política de Estado”, materialização de uma decisão adotada 
pelo Congresso Nacional, em 1988, na chamada Constituição 
cidadã, de considerar a Saúde como um “Direito de Cidadania 
e um dever do Estado”. São princípios e diretrizes do SUS, 
exceto: 
 

A) Universalidade 
B) Equidade 
C) Territorialidade 
D) Regionalização 

 
 

19. A dengue é uma doença de caráter urbano, mas pode ocorrer 
em qualquer localidade, desde que exista população humana 
suscetível, presença do vetor e o vírus seja introduzido. São 
medidas de prevenção e controle, exceto: 

 

A) Detectar precocemente os casos, visando promover 
tratamento adequado e oportuno, reduzir a morbidade e, 
consequentemente, evitar o óbito. 

B) Promover o atendimento médico e hospitalar de pessoas com 
sintomas e já acometidas pela dengue. 

C) Acompanhar a curva epidêmica, identificando área de maior 
ocorrência de casos e grupos mais acometidos, visando 
controlar a transmissão em curso. 

D) Promover ações de limpeza em áreas abandonadas, terrenos 
baldios, escolas e outros tipos de estabelecimentos e, 
principalmente, nas residências, buscando eliminar criadouros 
do mosquito 
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20. A intersetorialidade, além de estar em inerente consonância 
com a magnitude do objeto da saúde, tem como princípios a 
reestruturação e a reunião de vários saberes e setores, no 
sentido de um olhar mais adequado e amplo a respeito de 
determinado objeto, proporcionando melhor resposta aos 
possíveis problemas encontrados no dia a dia. Sabendo disso, 
assinale V para as assertivas que forem verdadeiras e F para 
as que forem falsas:  

 

(    ) Trabalhar de forma intersetorial pressupõe 
desenvolver ações que busquem a promoção de 
impactos positivos nas condições de vida dos 
indivíduos e das comunidades. Essas ações devem 
envolver a articulação de saberes e experiências 
diversas, objetivando planejar para intervir de 
maneira efetiva nas situações-problema que afligem 
as comunidades 

(    ) Acreditamos, assim, que espaços promotores de 
intersetorialidade são locais de construção de novas 
linguagens, saberes e conceitos, capazes de 
provocar profundas e benéficas mudanças na 
sociedade 

(    ) A gestão intersetorial surge como uma nova 
possibilidade para resolver problemas que incidem 
sobre uma população de determinado território. 
Essa perspectiva é importante porque aponta uma 
visão integrada dos problemas sociais e de suas 
soluções 

(    ) Isso ocorre dada a complexidade da realidade 
social, que exige um olhar mais amplo, com o 
objetivo de otimizar os escassos recursos, 
procurando soluções integradas 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 

A) V V F V 
B) V F V F 
C) V V V F 
D) V V V V 
 

21. O aleitamento materno é de suma importância para a vida 
atual e futura do bebê e traz muitas vantagens para a nutriz. 
Entre as muitas ações educativas realizadas pelo ACS, essa 
tem grande significação para a família e a comunidade onde 
ele está inserido. Sobre o tema, marque o item correto: 
 

A) A mãe deve receber atenção continuada a fim de se detectar, 
precocemente, qualquer complicação, inclusive às 
relacionadas à amamentação 

B) As fissuras são ferimentos que surgem nos mamilos 
decorrentes da sucção do bebê, geralmente pela pega 
incorreta. Ocorrem mais comumente em mamilos normais. 
Deve se orientar o esvaziamento da mama e a suspenção da 
amamentação, pelo quadro doloroso que se instala. 

C) O ingurgitamento mamário se caracteriza pelo excesso de 
produção láctea e/ou pela deficiência no esvaziamento. A 
amamentação se torna difícil e a temperatura pode se elevar a 
um estado febril. A paciente deve ser orientada, entre outras 
medidas, a esvaziar as mamas 

D) Na ausência de fissuras, dificilmente a puérpera apresentará 
quadro febril, mesmo com as mamas ingurgitadas 

22. Leia os itens abaixo e depois responda: 
 

I. Os conselhos gestores de políticas públicas são canais 
efetivos de participação, que permitem estabelecer uma 
sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, 
e passe a ser uma realidade.  

II. A importância dos conselhos está no seu papel de 
fortalecimento da participação democrática da população na 
formulação e implementação de políticas públicas. 

III. Os Conselhos Municipais de Saúde são responsáveis por 
acompanhar as verbas que chegam pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) e os repasses de programas federais. 

IV. Os Conselhos Municipais de Saúde são responsáveis por 
participar da elaboração das metas para a saúde. 

 

Analisados os itens é correto afirmar que: 
 

A) Todos os itens estão corretos 
B) Os itens I e III estão incorretos 
C) Apenas o item II está incorreto 
D) Apenas o item IV está incorreto 

 
 

23. A Estratégia Saúde da Família (ESF) se constitui um lócus 
privilegiado para evoluir na promoção da saúde e da 
segurança alimentar e nutricional. Neste cenário, o Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) evidencia-se, enquanto 
importante educador da Promoção da Alimentação Adequada 
e Saudável, na comunidade. Sobre o tema, marque o item 
incorreto: 

 

A) O agente comunitário de saúde (ACS) é responsável pela 
coleta dos dados, embora não seja necessário conhecimento 
sobre as técnicas antropométricas e indicadores de 
diagnóstico do estado nutricional, para que as informações 
produzidas sejam fidedignas e as ações desenvolvidas sejam 
relevantes 

B) As ações de alimentação e nutrição na esfera da Atenção 
Básica tem como objetivo a ampliação da qualidade dos 
planos de intervenção, em especial às doenças e agravos não-
transmissíveis, no crescimento e desenvolvimento na infância, 
na gestação e no período de amamentação, evidenciando que 
a promoção de práticas alimentares saudáveis constitui-se em 
um item importante em todas as fases da vida 

C) A análise dos aspectos nutricionais e alimentares assinala que 
para a identificação de grupos de risco que, aliada às 
especificidades locais de cada contexto, contribuem para um 
adequado planejamento e práticas de ações de promoção da 
saúde, prevenção e cuidado 

D) O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério 
da Saúde, é uma ferramenta que contribui para a unificação 
das práticas de monitoramento e a concretização do processo 
de expansão da cobertura de assistência e promoção em 
saúde 
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24. A raiva é uma infecção viral do cérebro e apresenta dois 
principais ciclos de transmissão: urbano e silvestre. Sobre o 
tema, analise os itens abaixo: 

 

I. Em geral, a transmissão se dá pela saliva do animal infectado, 
através de mordida. O vírus também pode entrar por uma 
escoriação na pele ou atravessar a membrana da mucosa 
dos olhos, do nariz ou da boca, mas isso é menos comum de 
acontecer. 

II. Através dos nervos, o vírus se propaga do local de entrada 
para a medula vertebral (ou para o tronco encefálico quando 
a face é mordida) e, em seguida, para o encéfalo. Então 
dissemina-se pelos nervos, a partir do SNC, para outras 
partes do corpo.  

III. Em caso de possível exposição ao vírus rábico, seja por 
mordedura, lambedura ou arranhadura, lavar imediatamente a 
localidade com água corrente e sabão em abundância e 
procurar assistência médica para, se necessário, aplicação de 
vacina e/ou soro antirrábico 

IV. Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre de 
2 a 5 dias após ao aparecimento dos sinais clínicos e persiste 
durante toda a evolução da doença. A morte do animal 
acontece, em média, entre 15 e 30 dias após a apresentação 
dos sintomas. 
 

Analisados os itens é correto afirmar que:  
 

A) Apenas o item I está incorreto. 
B) Apenas o item II está incorreto. 
C) Apenas o item III está incorreto. 
D) Apenas o item IV está incorreto . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. O limite entre o beber moderado, o uso abusivo ou nocivo de 
álcool e o alcoolismo é difícil de se traçar, pois ele é uma linha 
tênue, varia de pessoa para pessoa e de cultura para 
cultura. Para se trabalhar nessa área específica da promoção 
da saúde, de acompanhamento e ajuda a dependentes do 
álcool, é preciso conhecer bem vários conceitos. Sabendo 
disso, assinale V para as assertivas que forem verdadeiras e 
F para as que forem falsas: 

 

(    ) A Intoxicação aguda é a condição que ocorre após 
a ingestão de bebidas alcoólicas. É conhecida com 
os mais variados nomes: embriaguez, bebedeira e 
outros tantos. O grau de intoxicação depende do 
tipo e da quantidade de bebida ingerida, da 
condição física da pessoa, da rapidez da ingestão, 
se a pessoa está ou não em jejum 

(    ) O uso nocivo ou abusivo caracteriza-se por uma 
ingestão de bebida alcoólica que causa algum tipo 
de prejuízo para a pessoa. Pode ser físico, mental, 
familiar, profissional ou social 

(    ) A intoxicação aguda caracteriza-se por um desejo 
descontrolado, irresistível, de consumir bebidas 
alcoólicas. A pessoa também perde o controle do 
consumo, bebendo quantidades exageradas e 
frequentemente. Se o consumo diminuir ou for 
interrompido subitamente aparecem sintomas 
físicos e psíquicos de abstinência, ou seja, da falta 
do álcool 

(    ) A síndrome de abstinência caracteriza-se por 
tremores, sudorese, aumento da pulsação, 
náuseas, insônia, agitação, ansiedade; em casos 
mais graves podem ocorrer convulsões e 
o delirium tremens (além dos sintomas descritos, a 
pessoa fica confusa, começa a ter alucinações, em 
geral 'visões' de bichos nas paredes ou andando 
pelo corpo). Com o consumo continuo do álcool 
desenvolve-se a tolerância, caracterizada pela 
necessidade de consumir doses crescentes de 
bebida alcoólica para obtenção de efeitos que 
originalmente eram obtidos com doses mais baixas 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 

A) V V F V 
B) V V V V 
C) F V V V 
D) V F F V 
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26. Analise as afirmativas a seguir sobre doenças crônicas: 
 

I. A hipertensão, comumente chamada de pressão alta, ocorre 
quando os valores pressóricos se elevam acima dos limites de 
normalidade. São fatores de risco para o desenvolvimento de 
hipertensão: sedentarismo, tabagismo, obesidade e exercícios 
físicos  

II. Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou 
má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no 
sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um 
hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de 
glicose(açúcar) transformando-a em energia para manutenção 
das células do nosso organismo 

III. Asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais 
comuns, juntamente com a rinite alérgica e a doença 
pulmonar obstrutiva crônica. As principais características 
dessa doença pulmonar são dificuldade de respirar, chiado e 
aperto no peito, respiração curta e rápida. Os sintomas 
pioram à noite e nas primeiras horas da manhã ou em 
resposta à prática de exercícios físicos, à exposição a 
alérgenos, à poluição ambiental e a mudanças climáticas 

IV. As doenças cardiovasculares (DCV) são de vários tipos, sendo 
as mais preocupantes a doença das artérias coronárias 
(artérias do coração) e a doença das artérias do cérebro. 
Quase todas são provocadas por aterosclerose, ou seja, pelo 
depósito de placas de gordura e cálcio no interior das artérias 
que dificultam a circulação sanguínea nos órgãos e podem 
mesmo chegar a impedi-la. Quando a aterosclerose aparece 
nas artérias coronárias, pode causar sintomas e doenças 
como a angina de peito, ou provocar um enfarte do miocárdio 

 

É INCORRETO o que se afirma: 
 

A) Apenas em I 
B) Apenas em II  
C) Apenas em III  
D) Apenas em IV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27. Sobre a toxoplasmose, analise os itens abaixo o responda: 
 

I. É uma infecção provocada por protozoário e transmissível de 
pessoa para pessoa 

II. Diversos animais podem transmitir a doença para os seres 
humanos: gatos, suínos, caprinos, bovinos, aves e animais 
silvestres, mas aparentemente não ficam doentes 

III. Os gatos e outros felinos são os hospedeiros definitivos da 
doença, pois neles ocorre a reprodução sexuada do parasito 

IV. Gatos que nasceram e vivem em ambiente doméstico sem 
acesso à rua e alimentados exclusivamente com ração, tem as 
mesmas chances de contaminação com o protozoário que os 
gatos de rua 

V. Em pacientes imunodeprimidos (que possuem 
câncer, AIDS ou doenças crônicas), a doença pode ser fatal 

VI. Existe a forma congênita onde a mãe grávida portadora da 
doença ou que já a tenha tido, transmite a doença através da 
barreira placentária, ocasionando severas consequências 
para o feto 

 

Analisados os itens é correto afirmar que: 
 

A) Apenas os itens II e V estão incorretos 
B) Apenas os itens III e VI estão incorretos 
C) Apenas os itens I e IV estão incorretos 
D) Apenas os itens IV e V estão incorretos 

 
 

28. Manter dentes e gengivas saudáveis é fundamental para o 
bem-estar geral das pessoas. Os cuidados diários preventivos, 
como uma boa escovação e o uso correto do fio dental, ajudam 
a evitar que problemas dentários se tornem mais graves. 
Anote: a prevenção é a maneira mais econômica e menos 
dolorosa de se cuidar da saúde bucal, evitando o tratamento 
de problemas que poderiam gerar incômodos. Sobre os 
cuidados com a saúde bucal, marque o item incorreto:  

 

A) Os dentes devem ser escovados pelo menos três vezes por 
dia, após as principais refeições (café da manhã, almoço e 
jantar), e o fio dental deve ser utilizado em no mínimo uma 
dessas escovações. Utilize um antisséptico ou 
enxaguante bucal com flúor após escovar os dentes para 
eliminar as bactérias responsáveis pela formação de placas e 
prevenir o mau hálito 

B) Dê preferência a produtos com cálcio, como cremes dentais e 
enxaguantes, pois protegem e fortalecem os dentes 

C) Procure ter uma alimentação saudável e equilibrada, com mais 
frutas, verduras e sucos naturais e menos doces e 
refrigerantes 

D) Visite regularmente seu cirurgião-dentista, pelo menos uma 
vez a cada seis meses. Ele vai ensinar você a usar técnicas 
corretas de higiene bucal e indicar as áreas que exigem 
atenção extra durante a escovação e o uso do fio dental 
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29. As Infecções Sexualmente Transmissíveis, entre elas o HIV, 
Hepatite B, Hepatite C, Sífilis, Cancro Mole, HPV, Herpes 
Vírus, entre outras, são infecções cuja transmissão se dá 
principalmente pelo sexo. Muitas delas podem ser graves levar 
ao nascimento de bebês prematuros, causar infertilidade, 
disfunções sexuais, câncer e até mesmo a morte. Sobre o 
tema marque o item incorreto: 

 

A) Elas são transmitidas, principalmente, por meio do contato 
sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina 
ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A 
transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para 
a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação  

B) As IST não são transmitidas por meio não sexual, pelo contato 
de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais 
contaminadas  

C) O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de 
vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. 
O atendimento, o diagnóstico e o tratamento são gratuitos nos 
serviços de saúde do SUS  

D) A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
passou a ser adotada em substituição à expressão Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a 
possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, 
mesmo sem sinais e sintomas  

 
 

30. Planejamento familiar, direito reprodutivo e infecções 
sexualmente transmissíveis são temas recorrentes no trabalho 
dos Agentes Comunitários de Saúde. Analise os itens abaixo, 
que abordam esses temas: 
 

I. Métodos anticoncepcionais são meios utilizados para se evitar 
a gravidez. existem vários tipos, podendo ser masculinos ou 
femininos e cada pessoa deve escolher o que lhe é mais 
adequado. 

II. A injeção trimestral não pode ser usada durante a 
amamentação e com seu uso é muito comum que a mulher 
fique sem menstruar. 

III. O DIU não é indicado para mulheres que têm mais de um 
parceiro sexual ou cujos parceiros/parceiras não usam 
camisinha em todas as relações sexuais. 

IV. A tabela é um dos métodos mais indicados após o parto ou 
durante a amamentação, pois é natural, sem uso de hormônios 
ou outros agentes físicos ou químicos. 

 

Após ler os itens acima, marque o item correto: 
 

A) Apenas o item I está correto 
B) Apenas o item II está correto 
C) Apenas o item III está correto 
D) Apenas o item IV está correto 
 
 
 
 
 
 
 

31. O Programa Bolsa Família, criado pela Lei n° 10.836/04, é um 
programa de transferência direta de renda que beneficia 
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em 
todo o País.  Foi utilizado um limite de renda para definir essas 
duas situações. Sobre o Bolsa Família, analise os itens abaixo 
e responda: 
 

I. A inscrição no Cadastro Único não garante a entrada imediata 
no Bolsa Família. A seleção das famílias é feita por um sistema 
automatizado, a partir dos dados que elas informaram no 
Cadastro Único e das regras do programa. Não há 
interferência de nenhuma pessoa nesse processo. 

II. É importante ressaltar que, para permanência no Programa 
Bolsa Família, famílias com crianças e adolescentes são 
obrigadas a cumprir condicionalidades ligadas exclusivamente 
à área de saúde. 

III. O Bolsa Família possui mecanismos de controle para que o 
benefício seja destinado às famílias que atendem aos critérios 
do Programa. Por isso, sempre existe a saída de famílias, 
especialmente por não atualizarem o Cadastro Único ou 
porque melhoraram de renda, não se adequando mais ao perfil 
para receber o benefício. 

IV. O descumprimento dos compromissos nas áreas de educação 
e de saúde também pode levar ao cancelamento do benefício. 
Mas isso acontece apenas em último caso, pois o objetivo das 
condicionalidades é reforçar o acesso das famílias mais 
pobres a direitos sociais. 

 

Após ler os itens, podemos afirmar que: 
 

A) O item I não está correto 
B) O item II não está correto 
C) O item III não está correto 
D) O item IV não está correto 

 
 

32. O perfil epidemiológico da população idosa é caracterizado 
pela tripla carga de doenças com forte predomínio das 
condições crônicas, prevalência de elevada mortalidade e 
morbidade por condições agudas decorrentes de causas 
externas e agudizações de condições crônicas. A maioria dos 
idosos é portadora de doenças ou disfunções orgânicas, mas 
cabe destacar que esse quadro não significa 
necessariamente limitação de suas atividades, restrição da 
participação social ou do desempenho do seu papel social. 
Em relação a atenção ao idoso, marque o item correto: 
 

A) Todo idoso tem direito ao acesso diferenciado às ações e 
serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação 
da saúde. 

B) A prevenção e a manutenção da saúde serão efetivadas, entre 
outros, através do atendimento geriátrico e gerontológico em 
ambulatórios. 

C) O atendimento domiciliar ao idoso não inclui a internação 
domiciliar. 

D) O poder público deve garantir o fornecimento de medicações 
de uso continuo, mas não de órteses e próteses. 
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33. Quando a pessoa tem diabetes, no entanto, o organismo não 
fabrica insulina e não consegue utilizar a glicose 
adequadamente. O nível de glicose no sangue fica alto, a 
famosa hiperglicemia. Se esse quadro permanecer por longos 
períodos, poderá haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e 
nervos.  Sabendo disso, assinale V para as assertivas que 
forem verdadeiras e F para as que forem falsas:  

 

(   ) Diabetes é uma doença causada pela produção 
exacerbada ou má absorção de insulina, hormônio 
que regula a adrenalina no sangue e garante 
energia para o organismo 

(   ) A glicose é um hormônio que tem a função de 
quebrar as moléculas de açúcar, transformando-a 
em energia para manutenção das células do nosso 
organismo 

(   ) O diabetes pode causar o aumento da glicemia e 
as altas taxas podem levar a complicações no 
coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos 
nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode 
levar à morte 

(   ) O diabetes mellitus pode se apresentar de diversas 
formas e possui diversos tipos diferentes. 
Independentemente do tipo de diabetes, com 
aparecimento de qualquer sintoma é fundamental 
que o paciente procure com urgência o 
atendimento médico especializado para dar início 
ao tratamento 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 

A) V, V, V, V. 
B) F, V, F, V. 
C) F, F, V, V. 
D) V, F, V, V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Saúde mental, infecções sexualmente transmissíveis, 
doenças crônicas (diabetes, hipertensão) entre outros pontos 
devem ser sempre observados pela população masculina. 
Analise os itens abaixo e marque o item incorreto: 

 
A) Vários estudos comparativos entre homens e mulheres têm 

comprovado o fato de que o sexo masculino é menos 
vulnerável às enfermidades, sobretudo às graves e crônicas, 
morrendo menos precocemente que as mulheres. 

B) A melhor maneira de evitar complicações decorrentes do 
câncer de próstata é a detecção precoce da neoplasia em sua 
fase inicial. Daí a importância de os homens realizarem visitas 
periódicas aos urologistas, principalmente após os 45 anos. 

C) Uma das causas mais comuns de consultas e internações 
hospitalares são as chamadas infecções urinárias. Essas 
infecções podem acometer qualquer parte do trato urinário, 
desde os rins até a bexiga, adquirindo diferentes aspectos de 
gravidade de acordo com sua localização e dos agentes 
infecciosos envolvidos. 

D) Associado ao álcool, o tabagismo pode aumentar ainda mais 
o risco de tumores como os da boca e da faringe. Tumores 
malignos, como o câncer de rim, também estão agregados ao 
tabagismo, especialmente se associado à hipertensão arterial 
e obesidade, aumentando em até duas vezes o risco da 
doença. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


