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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Um dos poucos exemplos que Brasília deu ao País não veio dos seus políticos [...], veio da 1 

população da cidade e de um governante que estabeleceu que todo automóvel deveria parar imediatamente 2 

quando um pedestre colocasse o pé na faixa branca que lhe garantia a travessia segura. Esse pequeno ato de 3 

cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles 4 

que transgredissem a norma imposta. O que foi feito em Brasília poderia ser feito em qualquer parte, desde 5 

que houvesse vontade política e ação por parte das administrações municipais. 6 

Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da conscientização e, 7 

naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem cidadãos. 8 

Por isso cabe aos poderes públicos estimular o exercício da cidadania e, diferente do que se pode pensar, a 9 

cidadania não se exerce apenas através dos grandes atos, pelo contrário, seu exercício se dá no dia-a-dia. É 10 

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

Infelizmente, por causa do descaso de várias administrações, os pequenos atos de cidadania vêm 12 

sendo esquecidos pela população, de tal modo que se pode ver com frequência lixo jogado nas ruas, 13 

automóveis ultrapassando os limites de velocidade e ignorando o sinal vermelho, o som de carros ou de 14 

estabelecimentos comerciais destruindo os tímpanos alheios, pessoas fazendo suas necessidades 15 

fisiológicas nas praias ou nas ruas e por aí vai. [...] 16 

É verdade que o maior direito do cidadão se dá através da generalização da saúde, da segurança, 17 

da educação, mas não se esgota aí e o poder público deve estimular o exercício da cidadania, especialmente 18 

nas pequenas coisas, e exercer a punição quando as normas não são respeitadas. 19 

Dizem-me, reiteradamente, que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma, que se o brasileiro 20 

não para no sinal vermelho, como pararia frente a uma simples intenção do pedestre de atravessar a rua? 21 

Não creio nisso; antes diziam que o brasileiro não usaria cinto de segurança e hoje essa é uma prática 22 

generalizada. Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 23 

pesadamente quem urina na rua, excede no volume do som, suja as calçadas, desobedece às leis do trânsito 24 

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

As prefeituras e as instituições necessitam unir-se numa cruzada em prol do respeito aos 26 

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

A) O autor, no primeiro período do primeiro parágrafo, 

sintetiza o assunto do texto. 

B) A ressalva presente em "mas não se esgota aí." 

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

D) A frase "Cidadania não é atributo genético." (L.7) 

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

03) A oração “‟mas não se esgota aí.‟" (L.18), expressa, 

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

mesmo valor morfológico da destacada em “...O que 

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

A) “um pedestre colocasse o pé na faixa branca” (L.3). 

B) “Por isso cabe aos poderes públicos.” (L.9). 

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

D) “que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma” 

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

A) “aí” (L.5), “estabeleceu” (L.2), “pequenos” (L.12). 

B) “ruas” (L.16), “lei” (L.8),  “colocasse” (L.3). 

C) “dizem” (L.20), “pararia” (L.21),  “hoje” (L.22). 

D) “saúde” (L.17), “cidadania” (L.4), “alheios” (L.15).   

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

A) Na palavra “ignorando” (L.14), os elementos em 

destaque formam encontro consonantal. 

B) No vocábulo “hoje” (L.22), o „-H‟ é uma consoante 

brasileira. 

C) No termo “quando” (L.3), há a ocorrência de cinco 

fonemas.  

D) Na palavra “lixo” (L.13), há a ocorrência de dígrafo 

“ch”. 

 

08) As palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) são 

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que passava 

o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era 

a primeira a saudar a luz que iluminaria o nosso jantar: 

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

B) O termo em negrito, na oração "que passava o dia 

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

D) A oração "a saudar a luz" tem valor adverbial. 

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

Com relação à frase em evidência, pode-se afirmar: 
 

A) O vocábulo "outra" completa a sentido do nome. 

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

C) O termo "a véspera do fim do mundo" é agente da 

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 
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11) É a primeira etapa do trabalho junto à comunidade 

realizada pelo Agente Comunitário de Saúde, que 

consiste em registrar na ficha de cadastro do Sistema 

de Informação de Atenção Básica informações sobre 

cada membro da família assistida a respeito de 

variáveis que influenciam a qualidade da saúde, 

como situação de moradia e condições de saúde. 

Uma vez coletadas, consolidadas e analisadas, 

essas informações serão divulgadas e discutidas 

junto à comunidade e Secretaria de Saúde 

responsável. Estamos falando da seguinte etapa de 

trabalho do ACS: 

 

A) Cadastramento ou Diagnóstico; 

B) Mapeamento; 

C) Identificação de microáreas de risco; 

D) Ações intersetoriais; 

 

12) A realização de visitas domiciliares é o principal 

instrumento de trabalho do Agente Comunitário de 

Saúde - ACS. A quantidade de visitas por residência 

varia em função das condições de saúde de seus 

habitantes e da existência de crianças e gestantes, 

as quais recebem atenção especial por comporem 

grupos prioritários. A realização das visitas 

domiciliares deve obedecer a um número mínimo, 

mensal, por família de: 

 

A) Uma visita; 

B) Duas visitas; 

C) Quatro visitas; 

D) Cinco visitas; 

 

13) Instituído em 1994, esse programa passou a 

caracterizar a reorganização das práticas de trabalho 

nas unidades de saúde para um modelo de caráter 

substitutivo das práticas tradicionais para uma 

abordagem voltada à prevenção, promoção e 

recuperação da saúde, tanto em caráter ambulatorial 

como por meio de visitas domiciliares e atividades 

educativas voltadas às famílias e à comunidade. 

Possui em suas diretrizes a adscrição da população, 

a integralidade da assistência, a abordagem 

multiprofissional e o estímulo à ação intersetorial.  
 

Estamos falando do: 
 

A) PSF 

B) PACS 

C) PNAB 

D) NASF 

 

14) As atribuições dos profissionais das equipes de 

atenção básica, incluindo os profissionais da 

Estratégia Saúde da Família, devem seguir as 

referidas disposições legais que regulamentam o 

exercício de cada uma das profissões (BRASIL, 

2012). São atribuições comuns a todos os 

profissionais, exceto: 

 

A) Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, 

prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, 

quando necessário, no domicílio e nos demais 

espaços comunitários (escolas, associações, entre 

outros). 

B) Participar de acolhimento dos usuários realizando 

escuta qualificada das necessidades de saúde, 

procedendo à primeira avaliação (classificação de 

risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de 

informações e sinais clínicos) e identificação das 

necessidades de intervenção de cuidado, 

proporcionando atendimento humanizado, 

continuado e gerador de vínculo. 

C) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de 

notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 

D) Responsabilizar-se pela população adscrita, 

garantindo a continuidade do cuidado na realização 

de consultas, procedimentos e atividades em grupo 

conforme protocolos ou outras normativas técnicas 

estabelecidas pelo gestor federal, estadual ou 

municipal, além de solicitar exames complementares, 

prescrever medicações e, encaminhar, quando 

necessário, usuários a outros serviços. 

 

15) De acordo com o Art 7° da Lei N° 8.080/90, as ações 

e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados e conveniados que integram o Sistema 

Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 

Federal, obedecendo aos seguintes princípios, 

exceto: 

 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

B) Integralidade de assistência. 

C) Centralização e Regionalização político-

administrativa, com direção única. 

D) Regionalização e Hierarquização da rede de serviços 

de saúde. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 6  

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

16) A monitorização do Cartão da Criança para a 

inspeção da situação vacinal das crianças é uma 

ação de fundamental importância para a saúde 

pública, tendo em vista que a administração de 

imunobiológicos é uma medida importante que tem 

promovido o controle e a erradicação de inúmeras 

doenças transmissíveis. Essa medida consiste em 

uma medida de prevenção: 

 

A) Primária 

B) Secundária 

C) Terciária 

D) Prioritária 

 

17) A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana – 

HIV, leva o indivíduo a evoluir para uma grave 

disfunção do sistema imunológico, à medida que vão 

sendo destruídos os linfócitos T CD4+, uma das 

principais células alvo do vírus. À medida que a 

infecção evolui, se não tratada, o quadro imunológico 

se agrava podendo evoluir para o último estágio, 

constituindo-se na Síndrome da Imunodeficiência 

Humana – SIDA. A respeito das formas de prevenção 

e tratamento dessa infecção, assinale a única 

alternativa incorreta: 

 

A) Pode ser prevenida por meio do sexo seguro, com 

uso de preservativos masculinos ou femininos, além 

dos anticoncepcionais orais, injetáveis e DIU, 

prevenindo contra DST e gravidez não planejada. 

B) Pode ser prevenida a transmissão para o bebê 

durante o pré-natal, por meio da administração de 

antirretrovirais combinados às mães que possuem o 

vírus HIV. 

C) Pode ser tratada, porém ainda não existe uma forma 

comprovada de cura com coquetéis à base de 

medicamentos antirretrovirais. 

D) Pode ser prevenida por meio da orientação a 

populações usuárias de drogas para o não 

compartilhamento de seringas, que podem estar 

contaminadas, entre outros materiais 

perfurocortantes que poderiam transmitir o vírus. 

 

18) Programa do Ministério da Saúde cuja abordagem 

faz parte das diretrizes da Estratégia Saúde da 

Família, sendo de grande importância por ser voltada 

à população em idade sexual reprodutiva com vistas 

à orientação sobre o uso de contraceptivos e o 

planejamento da gravidez pelo casal: 

 

A) Planejamento Gestacional 

B) Prevenção do Câncer de Colo do Útero 

C) Papanicolau 

D) Planejamento Familiar 

19) São funções e atribuições da vigilância sanitária, 

exceto: 

 

A) a fiscalização de bens de consumos; 

B) a fiscalização de portos e fronteiras; 

C) a fiscalização de alimentos e produtos cosméticos; 

D) a fiscalização da qualidade da água, do solo e do 

meio ambiente. 

 

20) São ações de educação em saúde, realizadas pelo 

Agente Comunitário de Saúde e Equipe de Saúde da 

Família, voltadas à promoção da saúde, exceto: 

 

A) Hábitos de Higiene e educação sanitária; 

B) Orientações quanto à alimentação saudável; 

C) Administração de medicações quimioprofiláticas; 

D) Realização de prática regular de exercício físico. 

 

21) Das principais doenças causadas pela falta de 

saneamento é incorreto o que se afirma em:   

 

A) Diarreia infecciosa: pode ser provocada por 

micróbios, que são adquiridos por meio da ingestão 

de comida ou água contaminada. Os grupos mais 

afetados pelas diarreias são as crianças e os idosos 

que, se não tratados a tempo, podem vir a falecer em 

virtude da desidratação.   

B) Cólera: originária da Ásia é uma doença infecciosa 

que ataca principalmente o intestino dos seres 

humanos. A bactéria que a provoca recebe o nome 

de Vibrio cholerae e é transmitida principalmente pela 

água. Seus sintomas são: diarreia abundante, 

cãibras, cólicas abdominais, náuseas e vômitos.   

C) Leishmaniose: doença bacteriana transmitida pela 

água e por alimentos contaminados pela urina de 

animais, principalmente o rato. Seus sintomas 

incluem febre alta, calafrio, dor muscular, vômito e 

dor de cabeça forte.   

D) Esquistossomose: também conhecida como doença 

do caramujo, é provocada pelo verme 

esquistossomo. Sintomas: diarreia, dores e 

problemas em vários órgãos internos do corpo 

humano. 

 

22) O Ministério da Saúde definiu a Saúde da Família 

como estratégia prioritária para a organização e 

fortalecimento da: 

 

A) Atenção Primária no País. 

B) Atenção Secundária no País. 

C) Atenção Terciária no País. 

D) Atenção Quaternária no País. 
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23) A ideia em se dividir a atuação da atenção primária 

por ciclos de vida se remete ao princípio da: 
 

A) Descentralização, visto que em uma família pode 

haver adultos, adolescentes, idosos e crianças. 

B) Regionalização, visto que em uma família pode haver 

adultos, adolescentes, idosos e crianças. 

C) Integralidade, visto que em uma família pode haver 

adultos, adolescentes, idosos e crianças. 

D) Universalização, visto que em uma família pode 

haver adultos, adolescentes, idosos e crianças. 

 

24) O teste do pezinho, da orelhinha e do olhinho faz 

parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal 

(recém-nascido), criado em 2001 pelo Ministério da 

Saúde, com o objetivo de diagnosticar diversas 

doenças a tempo de fazer o tratamento 

precocemente, reduzindo ou eliminando sequelas, 

como o retardo mental, surdez e cegueira. O teste do 

pezinho deve ser realizado imediatamente entre o: 
 

A) 1º e 5º dia de vida do bebê. 

B) 3º e 7º dia de vida do bebê. 

C) 5º e 9º dia de vida do bebê. 

D) 7º e 10º dia de vida do bebê. 

 

25) Nos primeiros seis meses, o bebê só deve receber o 

leite materno. Ele deve ser oferecido todas as vezes 

que o bebê quiser, inclusive à noite. Após os seis 

meses, introduzir novos alimentos, continuando com 

o aleitamento materno até: 
 

A) Um ano ou mais. 

B) Dois anos ou mais. 

C) Três anos ou mais. 

D) Quatro anos ou mais. 

 

26) “Recomenda-se que a mulher faça no mínimo 

_________ consultas durante o pré-natal e uma de 

puerpério (após o parto) até _______ dias”  
 

Completa corretamente as lacunas do texto a 

alternativa: 
 

A) 08; 30. 

B) 08; 42. 

C) 06; 30. 

D) 06; 42. 

 

27) A tuberculose é facilmente transmitida de pessoa 

para pessoa. Sua transmissão ocorre através: 
 

A) Das secreções das vias respiratórias. 

B) Do contato direto nas lesões. 

C) Do contato com a urina e fezes. 

D) Das relações sexuais. 

28) “_____________________________ é um conjunto 

de ações que proporciona o conhecimento, a 

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos.”  

 

Completa corretamente a lacuna do texto a 

alternativa: 

 

A) Vigilância Sanitária. 

B) Vigilância Epidemiológica. 

C) Promoção à Saúde. 

D) Qualidade de Vida. 

 

29) “As ações e serviços de saúde devem ser pautados 

pelo princípio da _____________________, o que 

significa dizer que as questões de gênero (feminino e 

masculino), crença, cultura, preferência política, 

etnia, raça, orientação sexual, populações 

específicas (índios, quilombolas, ribeirinhos etc.) 

precisam ser respeitadas e consideradas na 

organização das práticas de saúde. Significa dizer 

que essas práticas devem estar relacionadas ao 

compromisso com os direitos do cidadão.”  
 

Completa corretamente a lacuna do texto a 

alternativa: 

 

A) Humanização. 

B) Solidariedade. 

C) Benevolência. 

D) Assistência. 

 

30) Cada equipe de Estratégia de Saúde da Família é 

composta, minimamente, por um médico, um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou técnico de 

enfermagem e ACS, cujo total não deve ultrapassar: 
 

A) 8 ACS. 

B) 10 ACS. 

C) 12 ACS. 

D) 15 ACS. 

 

31) Doença transmissível é toda doença causada por um 

agente infeccioso específico ou pela toxina por ele 

produzida, por meio da transmissão desse agente ou 

de seu produto tóxico a partir de uma pessoa ou 

animal infectado, ou ainda de um reservatório para 

um hospedeiro suscetível, quer direta ou 

indiretamente intermediado por vetor ou ambiente. 

São doenças transmissíveis, exceto: 
 

A) Difteria 

B) Síndrome de Guillain Barré 

C) Doença de Creutzfeldt-Jakob 

D) Tétano 
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32) Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) 

constituem-se como um conjunto de estruturas 

administrativas e unidades de produção, 

perfeitamente articuladas, com vistas à obtenção de 

dados, mediante o seu registro, coleta, 

processamento, análise, transformação de dados em 

informação e sua oportuna divulgação. A respeito 

dos SIS, analise as afirmações abaixo: 

 

  I. O SINAN corresponde ao mais importante sistema 

para a vigilância epidemiológica, sendo alimentado 

principalmente por informações correspondentes às 

doenças e agravos de notificação compulsória. 

 II. O SIM é o sistema sobre morbidade, que alimenta o 

banco de dados das principais doenças e agravos 

que causam internações em ambientes hospitalares 

e atendimentos ambulatoriais. 

III. O SINASC é o sistema que se constitui de informações 

sobre nascidos vivos, voltando-se a análise de 

informações de importância para a saúde materno-

infantil, sendo fundamentais na determinação dos 

coeficientes de mortalidade infantil e materna, dentre 

outros. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

A) Nenhuma das alternativas 

B) Apenas alternativas I e II 

C) Apenas alternativas I e III 

D) Apenas alternativa II. 

 

33) A história natural da infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) vem sendo alterada, 

graças à eficiência da terapia capaz de inativar os 

agentes etiológicos responsáveis pela destruição das 

células de defesa do organismo, aumentando 

consideravelmente a sobrevida e a qualidade de vida 

dos pacientes que convivem com esta infecção. A 

referida terapêutica indicada aos pacientes com 

AIDS/HIV é a: 

 

A) PQT – Poliquimioterapia 

B) TARV – Terapia Antirretroviral 

C) Coquetel PQT com múltiplos antibióticos 

D) TMQT – Terapia multiquimioterápica 

 

34) São doenças transmitidas ao homem por artrópodes 

que inoculam o agente etiológico (arbovírus), exceto: 

 

A) Dengue 

B) Febre amarela 

C) Leptospirose 

D) Chikungunya 

35) As hepatites virais são doenças provocadas por 

diferentes vírus de características epidemiológicas, 

clínicas e laboratoriais distintas. Considerando sua 

grande relevância para a saúde pública, 

especialmente em locais com saneamento básico e 

condições de higiene precárias, indique a alternativa 

que corresponde ao tipo de Hepatite Viral que pode 

ser transmitida por via fecal-oral (água e alimentos 

contaminados): 

 

A) Hepatite A 

B) Hepatite C 

C) Hepatite B 

D) Hepatite D 

 

36) O lixo é um problema crescente no nosso país e no 

mundo. A cada dia várias toneladas de lixo são 

produzidas e depositadas, muitas vezes, em locais 

impróprios. Uma consequência dessas ações é a 

proliferação de diversas doenças, especialmente 

aquelas relacionadas com vetores, representando 

riscos à saúde pública. São doenças transmitidas por 

vetores encontrados no lixo, exceto: 

 

A) Giardíase 

B) Cólera 

C) Leptospirose 

D) Lepra 

 

37) O Programa de Planejamento Familiar do Ministério 

da Saúde tem como objetivo: 

 

A) Possibilitar aos casais a escolha sobre quando 

desejam ter filhos, com a possibilidade de usar 

métodos anticoncepcionais para evitar ou adiar uma 

gestação. 

B) Promover o estímulo ao aleitamento materno 

exclusivo. 

C) Promover o acompanhamento nutricional em 

escolares menores de 7 anos de idade. 

D) Possibilitar às mães o acesso aos serviços de saúde 

a nível primário, secundário e terciário. 

 

38) Doença infecciosa causada por bacilo que afeta 

principalmente os pulmões. Apresenta tosse 

persistente, podendo ser seca ou com presença de 

muco/sangue, febre baixa vespertina, sudorese 

noturna, dor torácica, fraqueza, falta de apetite e 

emagrecimento, são manifestações clínicas 

características de qual das doenças listadas abaixo? 
 

A) Coqueluche 

B) Sarampo 

C) Tuberculose 

D) DPOC 
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39) O programa do Ministério da Saúde com foco na 

prevenção do Câncer de Colo uterino tem foco nas 

mulheres sexualmente ativas que podem já ter tido 

contato com o vírus HPV alguma vez em suas vidas. 

A população alvo que deve ser de busca ativa pelos 

ACS, para prevenção do câncer de colo do útero 

inclui: 

 

A) Mulheres de 25 a 64 anos de idade 

B) Mulheres de 12 a 25 anos de idade 

C) Mulheres de 35 a 65 anos de idade 

D) Mulheres de 15 a 35 anos de idade. 

 

40) A vacina contra o HPV faz parte atualmente do 

Calendário Nacional de Imunização com foco em 

jovens de 9 a 13 anos de idade, tendo como 

recomendação o seguinte esquema: 

 

A) Duas doses aos 0 e 6 meses. 

B) Três doses aos 0, 6 e 12 meses. 

C) Dose única entre 9 e 13 anos de idade. 

D) Duas doses aos 0 e 12 meses. 

 


