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CONCURSO PÚBLICO 

Cascavel/PR 
 

Agente Comunitário de Saúde 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Raciocínio Lógico 
Informática 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
05 
03 
02 
20 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
  

Conheça o Wasp-76b, novo planeta em que chove metal 
líquido 

 

 Se uma chuva de ferro começasse a cair aqui na Terra, 
só haveria uma resposta possível para o fenômeno: 
apocalipse. Mas, para o Wasp-76b, que está a 640 anos-luz 
de nós, isso é só mais um dia como qualquer outro. O Wasp-
76b foi encontrado ____ quatro anos e recebeu esse nome 
(que, em inglês, quer dizer “vespa”) por causa do WASP, 
organização astronômica que procura por exoplanetas 
(planetas que se localizam fora do Sistema Solar). 
 As descobertas recentes da chuva de metal, no 
entanto, foram feitas por uma equipe de pesquisadores da 
Universidade de Genebra, na Suíça. Eles observaram que a 
temperatura por lá pode chegar aos 2.400°C – quente o 
suficiente para vaporizar metais. Isso se deve à proximidade 
do Wasp-76b com a estrela em que orbita: ele está tão perto 
que leva apenas 43 horas para dar uma volta em torno dela. 
 O novo exoplaneta se encaixa em uma categoria que 
os cientistas chamam de Hot Jupiter: gigantes gasosos (daí a 
referência a Júpiter) cujas órbitas são tão próximas ____ 
uma estrela que é impossível abrigar vida. Em janeiro, a 
Super Interessante contou a história do KELT-9b, outro 
integrante dessa categoria e que é o planeta mais quente já 
descoberto. O Wasp, vale dizer, tem o dobro do tamanho de 
Júpiter. 

https://super.abril.com.br/ciencia/...- adaptado. 
 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 

a) há | à 
b) à | há 
c) há | a 
d) a | há 
e) à | à 
 
 

2) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 

I. O exoplaneta Wasp-76b foi encontrado a quatro anos 
atrás. 

II. No exoplaneta descoberto, a temperatura é alta o 
suficiente para vaporizar metais. 

III. As órbitas tanto do novo exoplaneta quanto de Júpiter 
são próximas de uma estrela, o que facilita abrigar vida. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

3) Em relação à concordância nominal, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) “Muito obrigada”, respondeu a senhora com um largo 

sorriso. 
(---) Ela está meio indecisa com a proposta. 
(---) Ele mesmo redigiu o texto. 
 
a) C - C - C. 
b) E - C - C.  
c) C - E - E. 
d) C - E - C. 
e) E - E - E. 
 

4) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Fomos, ao parque pela manhã. 
b) Ninguém, nos orientou. 
c) Qual seria sua dúvida: 
d) Nada, era possível. 
e) O pai, o filho e o sobrinho venceram. 
 

5) Assinalar a alternativa na qual o trecho sublinhado é o 
predicado: 
 
a) Dizem muitas mentiras por aí. 
b) Chegaram os hóspedes. 
c) Este tema é importantíssimo. 
d) Recebemos tudo. 
e) Amigos, cheguem logo. 
   

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
6) Em uma viagem, um motociclista já percorreu 301km em 
3 horas e 30 minutos. Se esse motociclista mantiver a 
mesma média de velocidade, quantos quilômetros ele terá 
percorrido em 5 horas? 
 
a) 456km 
b) 451km 
c) 443km 
d) 495km 
e) 430km 
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7) Em certa agência bancária, durante os cinco dias úteis da 
semana, foi registrado diariamente o número de clientes 
que ingressaram no local para atendimento. Os dados 
constam no quadro abaixo:  

 
Dia da semana Número de clientes 
Segunda-feira 120 

Terça-feira 133 
Quarta-feira 98 
Quinta-feira 89 
Sexta-feira 205 

 
Considerando-se esses dados, qual é a média diária de 
clientes que ingressaram na agência nesse período?  
 
a) 170 
b) 132 
c) 125 
d) 129 
e) 161 
 

 

8) Na compra de um telefone celular, Joana recebeu um 
desconto de R$ 90,00, sendo que esse valor correspondia a 
12% do preço do celular. Com base nessas informações, 
quanto Joana pagou pelo celular? 
 
a) R$ 750,00 
b) R$ 690,00 
c) R$ 840,00 
d) R$ 790,00 
e) R$ 660,00 
 

 

9) Em certa empresa, a comissão obtida no mês de outubro 
foi de R$ 1.350,00. Sabe-se que esse valor será dividido de 
modo diretamente proporcional ao valor que cada uma das 
vendedoras (Maria, Fernanda e Joice) vendeu no mês. 
Considerando-se que Maria totalizou R$ 5.000,00 em 
vendas, Fernanda, R$ 14.000,00, e Joice, R$ 8.000,00, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Joice receberá R$ 700,00. 
b) Fernanda receberá o total de R$ 250,00. 
c) Maria receberá o total de R$ 250,00. 
d) Fernanda e Joice receberão juntas R$ 1.200,00. 
e) Juntas, Maria e Joice receberão o mesmo valor que 

Fernanda. 
 

 

10) Para o concurso da cidade K, os candidatos poderiam 
realizar a prova de nível médio no turno da manhã, e as 
provas de nível fundamental e nível superior no turno da 
tarde. O número total de inscritos para a prova de nível 
médio foi 250; para nível fundamental, 175; e para nível 
superior, 275. Sabe-se que 50 candidatos fizeram a prova 
para nível médio e superior, e 15 candidatos fizeram a prova 
para nível médio e fundamental. Qual foi o número total de 
inscritos no concurso da cidade K? 
 
a) 635 candidatos. 
b) 700 candidatos. 
c) 650 candidatos. 
d) 685 candidatos. 
e) 712 candidatos. 
   
 

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

11) Com o Word 2016, é possível: 
 
I. Adicionar imagens, artes e vídeos. 
II. Compartilhar os documentos e trabalhar com outras 

pessoas. 
III. Controlar e revisar alterações. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

12) No sistema operacional Windows 10, ao criar um arquivo 
ou pasta no computador, existem alguns caracteres que não 
são permitidos utilizar em sua nomeação. Dessa forma, 
assinalar a alternativa que apresenta um nome de arquivo 
válido: 
 
a) @meuarquivo 
b) meu:arquivo. 
c) Meu?arquivo? 
d) Meuarquivo!! 
e) <meuarquivo> 
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13) Sobre a utilização de impressoras, considerando-se a 
imagem abaixo, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 

 
 
(---) O modelo da impressora é “HP Deskjet 6980 Series”. 
(---) Não há nenhum documento na fila de impressão. 
(---) O formato do papel está configurado para imprimir 

folha A4 em orientação paisagem. 
 
a) E - E - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) C - C - E. 
e) E - C - E. 
 

14) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de 
software e dois exemplos de hardware, respectivamente: 
 
a) Processador; Windows 10, Word 2010. 
b) Windows 10; placa-mãe, antivírus. 
c) Antivírus; malware, firmware. 
d) Malware; processador, webcam. 
e) Word 2010; antivírus, Windows 10. 
 

15) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, são alguns dos exemplos de situações envolvendo 
phishing: 
 
I. Páginas falsas de comércio eletrônico ou Internet Banking. 
II. Páginas falsas de redes sociais ou de companhias aéreas. 
III. Mensagens contendo links para códigos maliciosos. 
IV. Mensagens contendo formulários com campos para 

digitação de dados pessoais e financeiros. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
e) Todos os itens. 
   

LEGISLAÇÃO GERAL 
 
16) De acordo com a Constituição Federal, é garantido aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, entre outros, nos seguintes 
termos: 
 
I. É restrita a manifestação do pensamento, sendo 

permitido, em alguns casos, o anonimato.  
II. É livre a expressão da atividade de comunicação, 

independentemente de censura ou licença.  
III. É assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

17) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991, sobre o 
registro de frequência, analisar os itens abaixo:  
 
I. O pagamento será apurado através da frequência pelo 

ponto e pela forma determinada pelo regulamento, 
quando a servidores não sujeitos ao ponto. 

II. Os servidores que registrarem frequência um do outro 
serão passivos à demissão, via inquérito administrativo. 

III. É vedado dispensar o servidor do registro do ponto ou 
abonar faltas ao serviço. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens.  
 

18) Segundo a Lei Municipal nº 2.215/1991, em relação ao 
vencimento e à remuneração, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Poderá ser solicitado serviço sem remuneração. 
b) O servidor que não estiver no exercício do cargo poderá 

receber vencimento ou remuneração. 
c) O servidor perderá o vencimento ou remuneração do dia 

se não comparecer ao serviço, salvo os casos previstos 
nessa lei. 

d) O servidor sofrerá desconto no vencimento ou 
remuneração quando licenciado para tratamento de 
saúde. 

e) O servidor não sofrerá qualquer desconto no vencimento 
ou remuneração quando comparecer ao serviço, dentro 
da hora seguinte à marcada para o início do trabalho. 
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NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
19) De acordo com a NR 01 - Disposições Gerais, o 
gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um 
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Sobre o PGR, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. A critério da organização, pode ser implementado 

somente por unidade operacional, e não por setor ou 
atividade.   

II. Pode ser atendido por sistemas de gestão, 
independentemente se cumpre as exigências dos 
dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.  

 III. Deve contemplar ou estar integrado com planos, 
programas e outros documentos previstos na legislação 
de segurança e saúde no trabalho. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 
20) Em conformidade com a NR 06 - Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), analisar a sentença abaixo: 
 

Considera-se EPI todo dispositivo ou produto, de uso coletivo, 
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho ou 
fora dele (1ª parte). Entende-se como Equipamento 
Conjugado de Proteção Individual todo aquele composto por 
vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra 
um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e 
que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho (2ª parte). O EPI, de fabricação nacional ou 
importada, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a 
indicação do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo 
órgão nacional competente em matéria de segurança e 
saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (3ª 
parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) Em 1988, por ocasião da promulgação da Constituição da 
República Federativa do Brasil, foi instituído, no país, o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o SUS, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) O SUS começou a oferecer somente aos cidadãos 
brasileiros de menor escolaridade e condição social o 
acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. 

(---) Além da realização de consultas, exames e internações, 
o SUS também promove campanhas de vacinação e 
ações de vigilância sanitária, como fiscalização de 
alimentos e registro de medicamentos. 

(---) No SUS, a saúde é vista como “ausência de doença”, os 
esforços e as políticas implementadas são voltadas 
exclusivamente para o tratamento das doenças. 

 

a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

22) Em relação à vigilância e às prioridades em saúde, estão 
incluídas, no conceito de Vigilância em Saúde, as ações de 
vigilância: 
 
I. Das doenças transmissíveis. 
II. Das doenças e agravos não transmissíveis. 
III. Ambiental em saúde. 
IV. Da saúde do trabalhador. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 



 
 
 

5  www.objetivas.com.br 
 

23) Segundo os fundamentos e as diretrizes da Atenção 
Básica, é CORRETO afirmar que:  
 
a) Não se trabalha na perspectiva de território, e sim na 

união de todos os Municípios, de forma centralizada ao 
Estado.  

b) Possibilita o acesso contínuo a serviços de saúde de 
qualidade somente nos Municípios de maior poder 
aquisitivo. 

c) A adscrição dos usuários é um processo de desvinculação 
de pessoas e/ou famílias a grupos e a 
profissionais/equipes. 

d) Deve coordenar o cuidado, articulando as ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância em 
saúde, entre outros. 

e) Não permite a participação dos usuários como forma de 
ampliar a sua autonomia. 

 

24) Em relação à Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
analisar os itens abaixo: 
 
I.  A saúde da família está no primeiro nível de atenção no 

SUS e é considerada uma estratégia primordial para a 
organização e o fortalecimento da Atenção Básica. 

II.  Uma ESF é responsável pela saúde de toda a população 
de um Estado, independentemente da quantidade de 
pessoas.   

III. É composta por equipe multiprofissional que pode conter 
Médicos, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem e 
Agentes Comunitários de Saúde. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

 
25) Considerando-se a Política Nacional de Humanização e 
suas práticas, analisar os itens abaixo: 
 
I. Valorização da dimensão subjetiva e coletiva em todas as 

práticas de atenção e gestão no Sistema Único de Saúde, 
destacando-se as necessidades específicas de gênero, 
étnico-racial, de orientação/expressão sexual e de 
segmentos específicos.  

II. Valorização dos diferentes sujeitos, ou seja, os 
trabalhadores, usuários e gestores, na produção e gestão 
do cuidado e dos processos de trabalho.  

III. Tem como diretrizes o acolhimento e o fomento das 
grupalidades, coletivos e redes.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

26) Sobre as ações de saúde realizadas na Atenção Básica, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Acompanhamento de pré-natal de baixo risco. 
II. Primeiro atendimento às crises hipertensivas e outras 

complicações. 
III. Fornecimento de medicamentos e de métodos 

anticoncepcionais. 
IV. Realização ou referência para exame citopatológico. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

27) Sobre o papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
nas estratégias de promoção da saúde das pessoas com 
diabetes, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Identificar, na área de atuação, a partir dos fatores de 

risco, membros da comunidade com maior risco para 
diabetes, orientando-os a procurar a UBS para avaliação. 

(---) Realizar a busca dos usuários que não comparecem às 
consultas na comunidade. 

(---) Identificar os usuários com sintomas de diabetes, ou 
seja, pessoas apresentando tosse com expectoração há, 
pelo menos, três semanas. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

28) Sobre o Programa Nacional de Imunização (PNI), é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) Tem o objetivo de controlar ou erradicar doenças 

imunopreveníveis, como sarampo, difteria e tétano. 
b) À população, dá acesso a vacinas com preços populares. 
c) Conta com diversas vacinas, como a vacina contra febre 

amarela e dengue. 
d) Garantiu a erradicação de diversas doenças, como, por 

exemplo, a poliomielite, não sendo necessário realizar a 
vacinação contra essa doença atualmente.  

e) Conta com vacinas voltadas apenas para crianças de 0 a 5 
anos de idade. 
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29) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) _____________ é realizado(a) durante a visita ao 
núcleo familiar ou a um membro novo no território. Na sua 
execução, deverá ser preenchido o _____________ do 
indivíduo e de todos os membros da família. 
 
a) Cadastro Pessoal | documento de identificação 
b) Consulta Domiciliar | CPF 
c) Consulta Familiar | diagnóstico 
d) Cadastramento Familiar | Cartão Nacional de Saúde (CNS) 
e) Cadastro Multiprofissional | Cartão do Convênio 
 

30) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A etapa inicial do trabalho do ACS é o cadastramento das 
famílias de sua _________, ou seja, o seu território de 
atuação, com ______________ pessoas. Para realizar o 
cadastramento, é necessário o preenchimento de fichas 
específicas. 
 
a) macroárea | no máximo 800 
b) microárea | no máximo 750 
c) área territorial | no mínimo 750 
d) especialidade | preferencialmente 450 
e) região | no máximo 1.000 
 

31) Sobre a notificação compulsória, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) É a comunicação à chefia da unidade diante da 

comprovação de um caso de qualquer doença na 
comunidade. 

b) A comunicação de doença ou agravo ao Ministério da 
Saúde só pode ser realizada pelos Médicos ou 
Enfermeiros. 

c) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória pode ser realizada à 
autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles 
tenha conhecimento. 

d) A violência contra a mulher não deve ser notificada. 
e) São doenças que devem ser notificadas: diabetes, câncer 

e tuberculose. 
 

32) A tuberculose é transmitida através de: 
 
a) Compartilhamento de objetos pessoais.  
b) Ambientes abertos, bem ventilados e iluminados. 
c) Abraços. 
d) Somente pelo sangue expelido através da tosse. 
e) Bacilo expelido por tosse, espirro ou fala de uma pessoa 

com tuberculose pulmonar ou na laringe. 
 

33) Em relação à dengue, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O primeiro sintoma da dengue é febre alta: de 39°C a 

40°C. 
(---) Os sintomas clássicos da dengue são tosse persistente 

por mais de 3 semanas, dor no peito e dificuldade para 
respirar. 

(---) O Agente Comunitário de Saúde deve encaminhar os 
casos suspeitos de dengue para avaliação imediata e 
orientar a pessoa a ingerir muita água, mesmo na espera 
para ser atendida. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

34) Em relação aos Dez Passos para uma Alimentação 
Saudável de Crianças Menores de 2 anos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O leite materno é fraco; por isso, a criança sempre precisa 

de outros alimentos. 
b) Ao completar 6 meses, pode-se introduzir, de forma lenta 

e gradual, outros alimentos, mantendo o leite materno 
até os 2 anos de idade ou mais. 

c) Desde o início, a alimentação complementar já pode ser 
na mesma consistência da alimentação normal da família.  

d) Deve-se estimular o consumo diário de açúcar, café, 
enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e 
outras guloseimas. 

e) Deve-se oferecer à criança sempre os mesmos alimentos; 
não é indicada uma alimentação variada e colorida. 

 

35) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, 
são atribuições do Agente Comunitário de Saúde: 
 
I. Executar ações de campo para pesquisa entomológica, 

malacológica ou coleta de reservatórios de doenças. 
II.  Aferir a pressão arterial e realizar a medição da glicemia 

capilar no domicílio, assistido por profissional de saúde de 
nível superior e após treinamento específico e 
fornecimento de equipamentos adequados. 

III. Realizar estratificação de risco e elaborar plano de 
cuidados para as pessoas que possuem condições 
crônicas no território. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
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36) O ACS pode encontrar, na área de atuação, pessoas que 
não possuem Certidão de Nascimento e outros documentos 
básicos de cidadania. Isso faz com que esses brasileiros 
deixem de ter acesso a oportunidades e até mesmo aos 
programas sociais do governo. Considerando-se os 
documentos básicos que os cidadãos devem ter, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
(2) Carteira de Identidade/Registro Geral (RG). 
(3) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 
 
(---) Vale também como documento de identificação. É 

obrigatória para comprovar a relação de trabalho 
remunerado e é onde se registram o contrato de 
trabalho, as férias e as alterações no salário. 

(---) Identifica o indivíduo diante da Receita Federal. É 
obrigatório para abertura de contas em bancos e para 
obter crédito.  

(---) É o documento que registra as características individuais 
de cada pessoa, com fotografia e impressões digitais. 
Contém o nome completo, nome dos pais, local de 
nascimento (naturalidade) e data de nascimento. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

37) Sobre as atribuições do ACS no pré-natal de baixo risco 
realizado na Atenção Básica, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Realizar visitas domiciliares para a identificação das 

gestantes e para desenvolver atividades de educação 
em saúde, tanto para as gestantes como para seus 
familiares, orientando-os sobre os cuidados básicos de 
saúde e nutrição, cuidados de higiene e sanitários. 

(---) Acompanhar as gestantes que não estão realizando o 
pré-natal na Unidade Básica de Saúde local, mantendo a 
equipe informada sobre o andamento do pré-natal 
realizado em outro serviço. 

(---) Prescrever medicamentos padronizados para o 
programa de pré-natal (sulfato ferroso e ácido fólico), 
além de medicamentos padronizados para tratamento 
das DST, conforme protocolo da abordagem sindrômica. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

38) Durante a visita domiciliar a crianças recém-nascidas, é 
importante que o ACS verifique se já foram realizadas as 
vacinas: 
 
a) BCG e hepatite B. 
b) Poliomelite e influenza. 
c) Influenza. 
d) Febre amarela e dengue. 
e) Poliomelite e BCG. 
 

39) Segundo o guia O Trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde, a visita domiciliar é a atividade mais importante do 
processo de trabalho do ACS. Sobre a visita domiciliar, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Não é recomendado que o ACS estabeleça um bom vínculo 

com a família; deve sempre dissociar a sua relação 
pessoal do seu papel como ACS. 

II. Por meio da visita domiciliar, é possível conhecer os 
principais problemas de saúde dos moradores da 
comunidade e perceber quais as orientações que as 
pessoas mais precisam ter para cuidar melhor da sua 
saúde e melhorar sua qualidade de vida. 

III. É fundamental que o ACS e os demais profissionais 
aprendam a interagir com a comunidade, sempre fazendo 
julgamentos intolerantes quanto à cultura, crenças 
religiosas, situação socioeconômica, etnia, orientação 
sexual, deficiência física etc. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

40) Em relação aos cuidados e às orientações a serem 
ofertadas na visita domiciliar à criança no primeiro mês de 
vida, analisar a sentença abaixo: 
 
As crianças amamentadas exclusivamente no seio não 
necessitam de água, chás, sucos ou outros leites, que não o 
do peito, nos intervalos das mamadas (1ª parte). As cólicas 
começam no fim da terceira semana de vida e vão até o fim 
do terceiro mês. O Agente Comunitário de Saúde deve 
orientar a mãe a usar medicamentos sem orientação da 
equipe de saúde para aliviar as cólicas (2ª parte). Os 
cuidados com o coto umbilical são importantes para evitar 
infecções. A limpeza deve ser diária, durante o banho, e o 
coto deve estar sempre seco e limpo (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª e 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª e 3ª parte. 
d) Correta somente em sua 1ª e 3ª parte. 
e) Totalmente incorreta. 
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