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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 

(QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 

Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro 

de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser 

colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 3 (três) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 60 (sessenta) minutos após 

o início de sua realização. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá 

retirar-se do local de realização das Provas Objetivas levando consigo o caderno de prova que contém 

e espaço para anotação do gabarito. 

13. Os três últimos candidatos de cada sala ficam retidos para assinarem, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 

            PREF. MUN. DE SANTO A. DA PLATINA  
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2022    -    Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
 

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 24/04/2022                         Período da Manhã 
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Prova de Conhecimento: Português (01 – 05) 
 

Texto-base para as questões 01 a 05: 

 

Coluna Vozes da Educação 

 

Graduação ou ensino técnico? 

Para ajudar jovens nessa escolha, ouvi professores das duas modalidades. Eles ajudam a explicar as 

diferenças e dão dicas de como escolher que caminho seguir, levando em conta empregabilidade e 

expectativa salarial. 

Vinícius de Andrade 

03/02/2022 

 

Graduação ou ensino técnico? Este é um dos maiores dilemas do estudante da rede pública brasileira. É 

recorrente ouvir falas preconceituosas, simplistas ou irreais sobre alguma das modalidades. E o que mais me 

preocupa é que isso é causado única e exclusivamente pela falta de informação – algo que pretendo mudar com 

este texto. 

Para falar sobre as diferenças entre o ensino técnico e a graduação e ajudar aqueles que estão na dúvida 

entre qual modalidade seguir, conversei com três especialistas: Marcelo Botelho da Costa Moraes, professor 

doutor do Departamento de Contabilidade da FEA-RP há dez anos; e dois docentes que lecionam no ensino 

técnico, Valquíria de Oliveira Borges, professora de Gestão e Comunicação há 12 anos, e Patrick Silva, 

professor de Eletroeletrônica há dez. 

Bom, a primeira coisa que o estudante precisa saber é que a graduação é voltada para o conhecimento 

acadêmico, e os conteúdos da área são vistos com maior profundidade. Já o ensino técnico, além de ter uma 

duração significativamente menor, é voltado para o conhecimento prático e para a aplicabilidade da profissão. 

Em alguns cursos técnicos, por exemplo, essa prática já se inicia nas primeiras semanas de aula. 

Para Botelho, os erros mais comuns de concepção entre as duas modalidades estão associados a acreditar 

que formações com maior conteúdo prático sejam consideradas técnicas, sem a compreensão das diferenças 

entre o ensino técnico e o superior. 

[...] 

Os três especialistas são categóricos ao afirmar que no contexto de diferenciar os dois a palavra 

“qualidade” não é pertinente. Sobre isso, a professora Borges afirma: “Os objetivos são diferentes. O que vai 

interferir é a qualidade da instituição onde se fará os cursos. Essa sim é uma questão pertinente. Há instituições 

qualificadas e outras nem tanto. E isso vale para graduação e ensino profissionalizante. Reforço, quando se 

compara curso técnico com graduação, comete-se um erro grave, pois não estão equiparados, são caminhos e 

objetivos diferentes. E um não necessariamente anula o outro. Pode, sim, complementar, mas não anular.” 

Botelho acrescenta: “Existe necessidade por parte das empresas de profissionais com habilidades em 

diferentes níveis, pelos quais as empresas estão dispostas a pagar diferentes remunerações. Nesse sentido, 

ambos possuem qualidades dentro do que se propõem – e se complementam.” 

 
Fonte: https://www.dw.com/pt-br/gradua%C3%A7%C3%A3o-ou-ensino-t%C3%A9cnico/a-

60646381?fbclid=IwAR0Cnu8sSVwxEZDC0Bt1NTP7h6z42vxidYnxYKhorP-WQFdPBJ3HxNcSzKk 

 

01. É CORRETO afirmar que, com o texto, o autor pretende 

A. convencer os alunos da rede pública a fazer um curso profissionalizante. 

B. demonstrar que cursos de graduação têm mais qualidade do que cursos técnicos. 

C. apresentar opinião de especialistas que defendem a importância do ensino médio. 

D. apresentar ao leitor informações sobre as duas modalidades de ensino. 

E. reforçar falas preconceituosas e simplistas sobre as duas modalidades de ensino. 
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02. Segundo o conteúdo do texto, é INCORRETO afirmar que 

A. o estudante da rede pública brasileira fica indeciso quando precisa escolher entre fazer graduação ou 

ensino técnico. 

B. o estudante da rede pública brasileira é alvo de falas preconceituosas dos professores em relação às duas 

modalidades de ensino. 

C. o termo “qualidade” não é adequado para diferenciar as duas modalidades de ensino. 

D. as duas modalidades de ensino têm objetivos diferentes e não podem ser equiparadas. 

E. as duas modalidades de ensino apresentam qualidades, considerando seus objetivos. 

 

03. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao texto. 

A. O uso do termo “Bom”, no início do terceiro parágrafo, dá ao texto um tom mais casual, podendo ser 

entendido como estratégia de aproximação com o leitor. 

B. O texto está escrito na primeira pessoa do singular, o que imprime mais pessoalidade ao texto. 

C. As aspas são usadas para demarcar falas de terceiros, exceto quando usadas para dar destaque ao termo 

“qualidade”. 

D. As duas ocorrências da palavra “já”, no terceiro parágrafo, têm o mesmo sentido, isto é, um sentido 

temporal. 

E. No primeiro parágrafo, o travessão poderia ser substituído por uma vírgula, sem qualquer prejuízo para 

o sentido do enunciado. 

 

04. Assinale a alternativa CORRETA com relação às escolhas linguísticas do primeiro parágrafo do texto. 

A. A palavra “Este” retoma a porção textual “falas preconceituosas, simplistas ou irreais sobre alguma das 

modalidades”. 

B. A palavra “recorrente” foi utilizada para descrever o dilema dos alunos da escola pública, que é bastante 

comum. 

C. A palavra “isso” retoma a porção textual “falas preconceituosas, simplistas ou irreais sobre alguma das 

modalidades”. 

D. A expressão “única e exclusivamente” significa que a falta de informação é apenas um dos motivos do 

preconceito com relação a uma das modalidades de ensino. 

E. A palavra “algo” refere-se aos dilemas do estudante da rede pública brasileira em relação à sua formação. 

 

05. O enunciado “Essa sim é uma questão pertinente”, no penúltimo parágrafo, refere-se  

A. à qualidade da instituição onde se fará o curso pretendido. 

B. aos diferentes objetivos das duas modalidades. 

C. à tentativa de equiparação entre graduação e ensino profissionalizante. 

D. ao fato de os cursos serem complementares entre si. 

E. à necessidade de evitar erros graves com relação ao caminho a seguir. 
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Prova de Conhecimento: Matemática (06 a 15) 

 

06. Pedro tem o dobro de moedas que seu irmão. Se os 2 juntos possuem 27 moedas, quantas moedas possui 

o irmão de Pedro?  

A. 9 moedas. 

B. 11 moedas. 

C. 13 moedas. 

D. 15 moedas. 

E. 18 moedas. 

 

07. Se a raiz quadrada de X vale 12, quanto é a metade de X?  

A. 6. 

B. 12. 

C. 60. 

D. 72. 

E. 144. 

 

08. Qual número mais se aproxima do resultado de 1/3 ÷ 1/4?  

A. 0,25. 

B. 0,30. 

C. 0,33. 

D. 1,20. 

E. 1,33 

 

09. Pedro quer viver com R$ 1.600,00 por mês, utilizando apenas os juros de sua aplicação. Sabendo que o 

rendimento dessa aplicação é de 0,8% a.m., qual é o valor mínimo que Pedro precisa ter investido? 

A. R$ 100.000,00 

B. R$ 160.000,00 

C. R$ 200.000,00 

D. R$ 240.000,00 

E. R$ 300.000,00 

 

10. Resolva o sistema:  

 

 3x + y = 15 

 2x – y = 5  

A. x = 3 e y = 6 

B. x = 4 e y = 3 

C. x = 3 e y = 4 

D. x = 2 e y = 5 

E. x = 3 e y = 1 
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11. Você comprou 6 rifas de um sorteio com 200 números. Será sorteado apenas 1 número. Qual é a sua 

chance de ser sorteado?  

A. 0% 

B. 1% 

C. 2% 

D. 3% 

E. 10% 

 

12. João gosta de caminhar em uma quadra triangular (conforme figura abaixo) de seu bairro. Quantas voltas 

ele precisa dar nessa quadra para caminhar 3km? 

 

  

A. 5 voltas. 

B. 10 voltas. 

C. 15 voltas. 

D. 20 voltas. 

E. 25 voltas. 

 

13. Qual é o resultado da expressão: 300 dividido por ½ e somado com 35? 

A. 185. 

B. 635. 

C. 685. 

D. 335. 

E. 385. 

 

14. Um carro, em velocidade constante, demora 40 minutos para ir da cidade A para a cidade B, que estão a 

60 km de distância. Nessa mesma velocidade, quanto tempo esse carro demora para ir da cidade B para a 

cidade C, que estão a 150 km de distância? 

A. 1 hora. 

B. 1 hora e 20 minutos. 

C. 1 hora e 30 minutos. 

D. 1 hora e 40 minutos. 

E. 2 horas. 
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15. No porto de Itapoá, 8 guindastes carregam 164 containers em um navio em 10 dias, com 6 horas diárias 

de trabalho. Quantas containers serão carregados em 15 dias por 10 guindastes trabalhando 4 horas por dia? 

A. 180. 

B. 190. 

C. 200. 

D. 205. 

E. 215. 

 

Prova de Conhecimentos Gerais e Legislação (16 – 20) 

 

16. Segundo a Lei nº 2/93, de 02 de fevereiro de 1993, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Municipais do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais, em seu artigo 23: “Ao entrar 

em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 

período de 02 (dois) anos, durante o qual sua adaptabilidade, aptidão e capacidade serão objetos de avaliação 

para o desempenho do cargo”, observados os seguintes requisitos: 

 

I - idoneidade moral; II - assiduidade; III - disciplina; IV - produtividade; V - responsabilidade; VI - 

capacidade de iniciativa.  

 

Estão CORRETOS: 

A. Somente os itens I, III e V. 

B. Somente os itens II, III e V. 

C. Somente os itens I, II, III e V. 

D. Somente os itens II, III, V e VI. 

E. Todos os itens, I, II, III, IV, V e VI. 

 

17. Segundo o art. 7º da Lei nº 2/93, de 02 de fevereiro de 1993, que “Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Municipais do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais”:  

A. Qualquer cidadão desempregado pode ser contratado por 6 meses na prefeitura.  

B. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo os casos previstos em Lei. 

C. Cabe aos vereadores indicar os servidores municipais. 

D. Cabe ao prefeito indicar os servidores municipais. 

E. Fica a critério do cidadão fazer a escolha se ele irá trabalhar ou não na prefeitura. 

 

18. Em relação às férias, o servidor que tiver permanecido em licença para tratamento para saúde, por mais 

de 06 (seis) meses, embora descontínuos, segundo o art. 92 da Lei nº 2/93, de 02 de fevereiro de 1993, que 

“Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais do Município, das Autarquias e das 

Fundações Municipais”:  

A. Terá suas férias reduzidas a um terço do período aquisitivo. 

B. Terá suas férias reduzidas à metade do período aquisitivo. 

C. Não terá direito a férias. 

D. Terá suas férias reduzidas a dez dias do período aquisitivo. 

E. Terá suas férias integrais. 

 

 



7 

 

19. Em termos geográficos, Santo Antônio da Platina está localizada na mesorregião: 

A. Noroeste Paranaense. 

B. Norte Pioneiro Paranaense. 

C. Norte Central Paranaense. 

D. Centro Oriental Paranaense. 

E. Centro Ocidental Paranaense. 

 

20. A variante ômicron do vírus SARS-CoV-2 é considerada uma variante de preocupação pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Espalhou-se pelo mundo: em meados de janeiro, já era a cepa predominante no 

planeta, tendo provocado um aumento no número de casos de Covid-19 por onde passou. No Brasil, ela 

causou um recrudescimento na pandemia, interrompendo um movimento de queda no número de casos e 

mortes causadas pelo SARS-CoV-2. Em qual país essa variante foi detectada inicialmente? 

A. China. 

B. Japão. 

C. Coreia. 

D. África do Sul. 

E. Canadá. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (21-40) 
 

21.Selecione, entre as alternativas a seguir, aquela que indica objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): 

A. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

B. A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 

C. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

D. O incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico. 

E. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 

interesse para a saúde e a participação na sua produção. 

 

22. De acordo com a Lei 8.142 de 28/12/1990, qual alternativa abaixo contempla a participação da 

comunidade no Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo federal, estadual e municipal. 

A. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

B. Fundo de Saúde e Plano de Saúde. 

C. Relatórios de gestãoe Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS). 

D. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

E. Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. 
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23. Marque a alternativa que melhor define “Rede Hierarquizada”. 

A. É um dos princípios do Sistema Único de Saúde e se refere ao direito de todo o cidadão de ser atendido 

por qualquer serviço de saúde, público ou privado, integrantes do Sistema Único de Saúde, sem ter que 

pagar pelo atendimento. 

B. Significa que os serviços de saúde estão organizados de uma forma tal que a porta de entrada para o 

atendimento deverá ser a Unidade Básica de Saúde (UBS) e que haverá, a partir dela, uma série de 

serviços de complexidade cada vez maior em termos de capacidade de resolução de problemas de saúde. 

C. Refere-se ao processo de transferência de um nível de governo para outro, ou seja, do nível federal para 

o estadual ou municipal, das responsabilidades sobre determinada área de atuação e das condições para 

o cumprimento dessas responsabilidades. 

D. É um dos princípios do Sistema Único de Saúde e significa que todos os cidadãos brasileiros, 

independentemente de sexo, religião, idade ou situação de emprego têm direito à mesma assistência à 

saúde. 

E. Refere-se genericamente ao gestor das Unidades de Saúde, públicas ou privadas, que prestam serviços 

de atenção à saúde da população. 

 

24.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: 

A. Discutir com a equipe, de forma permanente, soluções, estratégias e metas para o processo de trabalho, 

consultas a gestante, criança, hipertensos, diabéticos, idosos, controle de tuberculose, hanseníase e 

organizar campanha de imunização. 

B. Prestar atendimento integral, fazer atendimentos de urgências, criar vínculo com a população e abordar 

os aspectos preventivos das doenças. 

C. Realizar visitas domiciliares, discussão de caso com a equipe, administração de medicamentos,vacinas, 

inalação. 

D. A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural; o detalhamento das visitas 

domiciliares, com coleta e registro de dados relativos às suas atribuições, para fim exclusivo de controle 

e planejamento das ações de saúde. 

E. Criar vínculo com a população, prestar atendimento médico assistencial, bem como participar do 

planejamento e organizar o processo de trabalho na Unidade Básica de Saúde (UBS). 

 

25.A afirmativa CORRETA quanto às vantagens da visita domiciliar é:  

A. O profissional de saúde, a partir da avaliação das condições do domicílio da família, da situação 

socioeconômica, cultural e de saúde, consegue elaborar um plano de ação para atender de forma integral 

ao indivíduo e sua família. 

B. Na equipe interdisciplinar, é necessário definir alguns papéis, com a finalidade de atingir objetivos 

propostos na assistência domiciliar. 

C. Reorganizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exigem conhecimento 

adequado e capacidade de tomar decisões imediatas. 

D. Participar de reuniões técnicas, de discussão de caso e elaboração de projetos terapêuticos; promovendo 

a intersetorialidade, bem como estilo e apoio psicossocial para paciente e família. 

E. O profissional de saúde pode destacar, como dificultadores da assistência domiciliária, a ausência de 

saneamento básico, ausência de cuidador, locais de difícil acesso, dificuldade estrutural e financeira e 

diferenças culturais. 
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26. Na hipertensão arterial, qual alternativa a seguir representa modificações de estilo de vida de fundamental 

importância no processo terapêutico e na prevenção da hipertensão? 

A. Doença cérebro-vascular; Doença arterial coronariana; Insuficiência cardíaca; Doença renal crônica; 

Doença arterial periférica. 

B. Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos há 60-90 

minutos; não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos e não está com as pernas cruzadas. 

C. Sexo, idade, raça e condição socioeconômica, reações adversas aos tratamentos prévios; sintomas de 

doença arterial coronária: sinais e sintomas sugestivos. 

D. Alimentação adequada, sobretudo quanto ao consumo de sal, controle do peso, prática de atividade 

física, tabagismo e uso excessivo de álcool. 

E. É parte da Política Nacional de Atenção Integral à hipertensão arterial, seus fatores de risco e suas 

complicações e é dirigido aos profissionais de saúde.  

 

27. Uma das competências do Agente Comunitário de Saúde com relação à Hipertensão arterial é (assinale a 

alternativa CORRETA): 

A. Controlar o estoque de medicamentos e solicitar reposição, seguindo as orientações do enfermeiro da 

unidade, no caso de impossibilidade do farmacêutico. 

B. Rastrear a hipertensão arterial em indivíduos com mais de 20 anos, pelo menos uma vez ao ano, mesmo 

naqueles sem queixa. 

C. Repetir a medicação de indivíduos controlados e sem intercorrências. 

D. Tomar a decisão terapêutica, definindo o início do tratamento medicamentoso. 

E. Encaminhar as solicitações de exames complementares para serviços de referência. 

 

28. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um agente de mudanças e todas as suas ações são importantes 

para qualificar o seu trabalho. Portanto, qual alternativa corresponde ao seu trabalho e reflete a maioria de 

suas ações? 

A. Identificar; Encaminhar; Orientar e Acompanhar. 

B. Somar; Medicar; Prevenir e Reunir. 

C. Priorizar; Organizar; Coordenar e Inserir. 

D. Selecionar; Contratar; Garantir e Identificar. 

E. Encaminhar; Elaborar; Monitorar e Avaliar. 

 

29. A visita domiciliar é uma das atividades do Agente Comunitário de Saúde (ACS), devendo ser realizada 

sempre, pois é por meio dela que é possível: 

A. Procurar refletir sobre a ideia de que o trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é uma ação 

comunicadora. 

B. Usar linguagem técnica, simples e precisa  

C. Conhecer os principais problemas de saúde das pessoas. 

D. Calcular como é complexa a relação entre o profissional de saúde e a comunidade para a qual trabalha. 

E. Interagirem sociedade tem enorme importância; experiências são compartilhadas, tornando-se comuns 

a todos. 
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30.O cadastramento é colocar no papel todas as informações sobre a comunidade e, para isso, o Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) tem fichas para preencher. Portanto, é CORRETO afirmar: 

A. Essas informações são barreiras impostas por um obstáculo humano. 

B. Cadastrar é característica das palavras que nos servem para expressar ideias. 

C. Ingressar num ambiente em que o indivíduo pode ser visto, integralmente, no seu contexto. 

D. Cadastrar serve para conquistar a confiança e o respeito das pessoas e conhecer as informações sobre a 

família. 

E. Essas informações são fundamentais para fazer o diagnóstico da comunidade. 

 

31. Território é um espaço em permanente construção, produto da dinâmica de movimentos sociais, nunca 

acabado, em constante construção e reconstrução. Assim, a definição de Território Microárea é(assinale a 

alternativaCORRETA): 

A. A área de abrangência de uma unidade de Saúde. Há corresponsabilidade entre a população e o serviço. 

B. O espaço de vida de uma família. 

C. Uma cidade ou um distrito (descentralizado da prefeitura) de uma grande cidade, e tem autonomia 

decisória para as mudanças das práticas sanitárias. 

D. Representado na sua dinâmica, por uma configuração que interage com os problemas, que se distribuem 

em um espaço, conforme as condições de vida dos diferentes grupos populacionais. 

E. Uma subdivisão do território área, caracterizado por áreas homogêneas de risco, sendo priorizadas para 

ações específicas. 

 

32.Considerando que a tuberculose é uma doença muito antiga e bastante comum ainda, assinale a alternativa 

INCORRETA no que se refere à tuberculose: 

A. É favorecida por fatores como precárias condições de vida, desnutrição, enfraquecimento por desgaste 

físico, alcoolismo ou doenças como Aids, diabetes e câncer. 

B. É causada pelo Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Koch). 

C. Observar se há permanentemente a sensação de areia nos olhos, visão embaraçada ou ressecada 

derepente, ou se tem piscado mais do que o normal. 

D. É transmitido por meio das gotas eliminadas no ar pela tosse, fala e espirro de uma pessoa com 

tuberculose pulmonar. 

E. O contato direto e permanente com o paciente com tuberculose em ambiente fechado, com pouca 

ventilação e ausência de luz solar representa maior chance de outra pessoa ser infectada com o bacilo. 

 

33.Quanto à transmissão da DST/AIDS, a alternativa INCORRETA é: 

A. A infecção pelo HIV é um longo processo, cuja duração e evolução variam de pessoa para pessoa. 

B. Da mãe para o filho durante a gravidez, no parto ou na amamentação. 

C. Compartilhando agulhas e seringas com sangue contaminado. 

D. Através de transfusão de sangue e hemoderivados contaminados. 

E. Por meio de sexo vaginal, oral ou anal sem camisinha, com alguém infectado. 
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34.Quanto aos fatores de risco para o Câncer de pele, é CORRETO afirmar: 

A. Idade acima de 40 anos, fumo, álcool e hábito de morder internamente a boca. 

B. Exposição frequente e demasiado ao sol, pessoas de pele clara, exposição frequente ao carvão, doenças 

cutâneas prévias. 

C. Tabagismo, exposição frequente à radiação e poluição ambiental. 

D. História familiar, nuliparidade, primeira gravidez tardia (após 30 anos), menopausa precoce e/ou tardia. 

E. Portadores de Síndrome de Down e exposição frequente à radiação. 

 

35.De acordo com as vantagens da amamentação, assinale a alternativa INCORRETA: 

A. É de fácil digestão e não sobrecarrega os intestinos e os rins do bebê. 

B. Ajuda no desenvolvimento dos ossos e musculatura da face, previne problemas dentários e de fala, 

diminui a incidência de cáries. 

C. A amamentação diminui as chances de a mãe ter câncer de mama e ovário. 

D. Amamentar sempre que o bebê quiser. 

E. Transmite amor e carinho, fortalecendo os laços afetivos entre mãe e filho(a). 

 

36. Um dos tratamentos para doença diarreica aguda tem como objetivo reidratar ou evitar a desidratação. 

Essa hidratação pode ser feita com a solução de sais de reidratação oral, que, após ser preparada, pode ser 

utilizada por um período, em horas, de: 

A. 06 

B. 12 

C. 18 

D. 24 

E. 48 

 

37. É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde 

como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à implantação gradual da 

Estratégiade Saúde da Família ou como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de 

organização da Atenção Básica. São itens necessários à implantação dessa estratégia, EXCETO: 

A. O processo de trabalho, a combinação das jornadas de trabalho dos profissionais das equipes e os 

horários e dias de funcionamento devem ser organizados de modo que garantam amplamente acesso, o 

vínculo entre as pessoas e profissionais, a continuidade, coordenação e longitudinalidade do cuidado. 

B. A existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde vigente, que passa a ser a Unidade Básica de Saúde de referência para a 

equipe de agentes comunitários de saúde. 

C. O número de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias por equipe deverá 

ser definido de acordo com base populacional (critérios demográficos, epidemiológicos e 

socioeconômicos), conforme legislação vigente. 

D. O enfermeiro supervisor e os Agentes Comunitários de Saúde devem estar cadastrados no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, vinculados à equipe. 

E. A atividade dosAgentes Comunitários de Saúde deve se dar pela lógica do planejamento do processo de 

trabalho a partir das necessidades do território, com priorização para a população com maior grau de 

vulnerabilidade e de risco epidemiológico. 
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38. É CORRETO afirmar que a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017:  

A. Redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). 

B. Aprova e promove seminários internos no Ministério da Saúde destinados à divulgação da Política 

Nacional de Promoção da Saúde(PNPS), com adoção de seu caráter transversal. 

C. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização 

da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

D. Promove ações relativas à alimentação saudável, visando à promoção da saúde e à segurança alimentar 

e nutricional. 

E. Avalia o processo de implantação da Política Nacional de Atenção Básica em fóruns de composição 

tripartite. 

 

39. Considerando as doenças mais comuns na infância, listadas a seguir, assinale a alternativa INCORRETA: 

A. Boqueira. 

B. Papilomavírus Humano. 

C. Monilíase oral ou “sapinho”. 

D. Urticária. 

E. Conjuntivite. 

 

40. Os acidentes na infância, principalmente os domésticos, são muito comuns e merecem atenção especial, 

qual alternativa listadas abaixo não se caracteriza como acidente doméstico na infância. 

A. Queimaduras. 

B. Intoxicação. 

C. Quedas. 

D. Choque elétrico. 

E. Maus tratos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 
 

Ficha de respostas para conferência (Concurso Santo A. da Platina - PR – 24/04/2022) 
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