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A B C

A 

D 

Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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 Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     

 

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 saia 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 05 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

FORA DO JOGO 

 

Alunos de bom desempenho escolar são o atalho mais rápido para a formação de gerações de espírito 1 
empreendedor e pendor criativo. Representam, enfim, a certeza de bom futuro para a economia de qualquer país. O 2 
Brasil parece fora desse jogo. Em um cruzamento inédito feito pelo Idados, instituto especializado em analisar 3 
números globais do ensino, os brasileiros que estão no topo da pirâmide escolar tiram notas semelhantes às dos 4 
alunos apenas medianos da OCDE (organização que reúne as nações mais ricas). Sim: nossa elite estudantil ombreia 5 
com a turma mais ou menos dos países desenvolvidos. Apenas 0,5% dos brasileiros briga de igual para igual com a 6 
nata de lá. 7 

O resultado foi garimpado nas planilhas do Pisa, exame aplicado pela OCDE desde 2000 para aferir o nível 8 
dos alunos de 15 anos em três áreas: leitura, matemática e ciências. A pesquisa do Idados se deteve na última prova 9 
de matemática, disciplina-mola para o avanço das várias ciências. É, portanto, uma medida contundente das 10 
possibilidades de o Brasil subir de patamar. O estudo não apenas pinta o retrato presente, como exibe o filmete do 11 
Brasil em sala de aula durante mais de uma década. Desde 2000, os bons estudantes até melhoraram nas notas, mas 12 
o avanço estancou em 2009, ao contrário do vigor revelado por países como China e Rússia, na curva do progresso. 13 

O grande mérito da pesquisa é expor, de maneira simples e didática, um gargalo normalmente escamoteado 14 
em meio a tantos outros. Em geral, no Brasil, olha-se para a média geral dos estudantes, e não para o pódio dos mais 15 
talentosos. [...] O levantamento do Idados mostra que, mantido o ritmo de hoje, os brasileiros só     alcançarão o atual 16 
patamar dos países mais bem-sucedidos na escola em 2060. Se   conseguirmos o feito de dobrar a velocidade do 17 
avanço, o prazo encurtará para 2036. Só que o jogo está sendo jogado por todos, e as demais nações também devem   18 
evoluir. Para não ficar de fora do tabuleiro, o Brasil precisará agir com muito mais velocidade e cuidado do que faz 19 
habitualmente. 20 

21 
   Adaptado de VIEIRA, Maria Clara. VEJA, n.21, ano 49, ed.2479, 25 maio, 2016, p.94.   

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

01) Depreende-se corretamente do texto: 

 

A) Os estudantes, no Brasil, apresentam o mesmo nível 

de desempenho escolar dos alunos de países como 

China e Rússia, o que faz surgir a esperança de 

melhoras na situação socioeconômica do país. 

B) Vislumbra-se, nos próximos anos, um aumento 

considerável no nível de desempenho escolar dos 

brasileiros, visto que a pesquisa do Idados os iguala 

aos melhores alunos da OCDE. 

C) A pesquisa do Idados revelou que os brasileiros, 

desde 2000 até a presente data, vêm melhorando de 

desempenho escolar, o que os nivela aos melhores 

alunos dos países desenvolvidos. 

D) O levantamento do Idados alerta para uma urgente 

necessidade de adoção de medidas, no sentido de 

melhorar o desempenho dos estudantes brasileiros, 

para que eles possam igualar-se aos alunos dos 

países mais desenvolvidos.  

 

02) “Representam, enfim, a certeza de bom futuro para 
a economia de qualquer país.” (L. 2) 

 
Considerando-se o contexto, é CORRETO afirmar 
que o elemento destacado pode ser substituído por: 

 
A) Porém 
B) Por isso    
C) Todavia 
D) Entretanto 
 
03) “O resultado foi garimpado nas planilhas do Pisa” 

(L.8)   
 

A forma verbal resultante da transposição da oração 
acima para outra modalidade da voz passiva é: 

 
A) Garimpou-se    
B) Garimparam-se 
C) Garimpava-se 

D) Garimpara-se 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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04) No período “O levantamento do Idados mostra que, 

mantido o ritmo de hoje, os brasileiros só 

alcançarão o atual patamar dos países mais bem-

sucedidos na escola em 2060.” (L. 16/17), a oração 

destacada pode ser classificada como:  

 

A) Oração subordinada adjetiva restritiva 

B) Oração subordinada adjetiva explicativa 

C) Oração subordinada substantiva subjetiva  

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta   

 

05)  Atente para as seguintes afirmações abaixo: 

 

I. No segmento “Para não ficar de fora do tabuleiro, o 

Brasil precisará agir com muito mais velocidade e 

cuidado do que faz habitualmente.” (L. 19/20), a 

preposição para introduz ideia de finalidade e pode 

ser substituída por a fim de.  

II. Mantém-se a correção gramatical da frase, se houver a 

substituição de de o por do em “É, portanto, uma 

medida contundente das possibilidades de o Brasil 

subir de patamar” (L.10/11). 

III. Em “Se conseguirmos o feito de dobrar a velocidade do 

avanço, o prazo encurtará para 2036.” (L.17/18), a 

substituição da forma verbal conseguirmos por 

conseguíssemos implica a substituição da forma 

verbal encurtará por encurtaria. 

IV. Os vocábulos “disciplina-mola” (L.10) e “bem-

sucedidos” (L.17) são formados pelo processo de 

composição por aglutinação. 

 

São verdadeiras APENAS: 

 

A) I e III   

B) II e III 

C) II e IV  

D) III e IV  

 

06) O emprego da vírgula na frase “explica o 

neurologista Norberto Frota, presidente da 

Academia Brasileira de Neurologia. ” Justifica-se por: 

 

A) Separar o vocativo 

B) Separar o aposto explicativo   

C) Marcar a supressão de um verbo 

D) Separar termos da mesma função 

AS QUESTÕES DE 07 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO 
TEXTO ABAIXO 
 

SOBRE O LER 

 

Ler rapidamente aquilo que o autor levou 

anos para pensar é um desrespeito. É certo que os 

pensamentos, por vezes, surgem rapidamente, 

como num relâmpago.  Mas a gravidez é sempre 

longa. Há frases que resumem uma vida. Por isso é 

preciso ler vagarosamente, prestando atenção nas 

ideias que se escondem nos silêncios que há entre 

as palavras. Eu gostaria que me lessem assim. Quer 

eu escreva como um poeta, no esforço para 

mostrar a beleza, ou como palhaço, no esforço para 

mostrar o ridículo, é sempre a minha carne que se 

encontra nas minhas palavras. 

 

ALVES, Rubem. Ostra feliz não faz pérola.2.ed. São Paulo: 

Planeta, 2014, p. 145. 

 
07) Em “Mas a gravidez é sempre longa.” (L.4/5), o autor 

refere-se: 
 
A) Ao surgimento dos pensamentos 
B) Ao ato de ler 
C) Ao silêncio das palavras 
D) Ao ato de criação literária   
 
08)  A figura de estilo presente em “É certo que os 

pensamentos, por vezes, surgem rapidamente, como 
num relâmpago.” (L.2/4) é: 

 
A) Metáfora 

B) Comparação   

C) Antítese 

D) Eufemismo 

 
09)  No segmento “Por isso é preciso ler 

vagarosamente” (L. 5 / 6), a locução destacada pode 
ser substituída, sem alterar o sentido, por: 

 
A) No entanto 

B) Porém 

C) Contudo 

D) Portanto   

 
10)  Com a substituição do verbo haver por existir em 

“Há frases que resumem uma vida” (L.5), obtém-se a 
forma verbal: 

 
A) Existe 

B) Existiu 

C) Existem   

D) Existiram 

1 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

3 
 

 

 

4 
 

 

 

5 
 

 

 

 

 

6 
 

 

 

 

7 
 

 

 

8 
 

 

 

 

9 
 

 

 

 

10 
 

 

 

 

11 
 

 

 

 

12 
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ÁREA LIVRE 

 
 

11) A operação Lava Jato é a maior investigação de 

corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já 

teve. Seu nome se deve: 

 

A) Ao uso de uma rede de postos de combustíveis e lava 

a jatos de automóveis para movimentar recursos 

ilícitos pertencentes a uma das organizações 

criminosas inicialmente investigadas; 

B) A troca de combustíveis por apetrechos de lava a 

jatos num escambo ilícito que envolveu patrimônio 

público; 

C) Ao enriquecimento de um senador da República com 

a súbita aquisição de uma rede de postos de 

gasolinas e etanol brasileiros; 

D) À venda irregular de lava a jatos da Petrobrás para a 

Texaco e para a Esso. 

 

12) Não corresponde a um grande escritor da atualidade 

e uma de suas principais obras: 

 

A) Mário Vargas Llosa - A Casa Verde; 

B) Rubem Fonseca - Agosto; 

C) Paulo Coelho - O Alquimista; 

D) Luis Fernando Veríssimo - Monte Cinco. 

 

13) Um sangrento conflito deixou mais de 250 mil 

mortes e desencadeou uma série de problemas em 

âmbito mundial – o avanço do Estado Islâmico, o 

aumento do fluxo de refugiados e o acirramento das 

rivalidades no Oriente Médio. No final de janeiro, a 

ONU irá mediar as negociações para tentar encontrar 

uma saída política para o conflito. As conversas 

ocorrem em Genebra com a participação das grandes 

potências, do governo e da oposição. As negociações 

serão difíceis, principalmente devido à relutância do 

presidente Bashar al-Assad em deixar o poder. O 

palco do conflito é o seguinte país: 

 

A) Síria; 

B) Iraque; 

C) Irã; 

D) Afeganistão.  

 

14) O Presidente do Senado é: 

 

A) Renan Calheiros; 

B) Jader Barbalho; 

C) José Sarney; 

D) Eduardo Cunha. 

15) Brexit é uma expressão usada para identificar quem 

estava a favor da saída, da União Europeia, de: 

 

A) Alemanha; 

B) Itália; 

C) França; 

D) Reino Unido. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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ÁREA LIVRE 

 
 

 
16) Dentre as opções a seguir, assinale a alternativa 

verdadeira: 
 
A) Internet e a Intranet não são meios de 

compartilhamento de dados, no entanto, possuem 
acesso restrito. 

B) A Internet, diferente da Intranet não possui 
comunicação externa. 

C) A intranet não tem compartilhamento de dados, mas 
possui a rede local (LAN). 

D) Intranet tem acesso restrito a um determinado 
público, geralmente utilizado por empresas. 

 
17) Qual alternativa abaixo está correta em relação as 

diferenças entre Hardware e Software: 
 
A) Hardware são programas de segurança que fazem 

parte do computador. E software é o responsável 
pela memória principal. 

B) Hardware são antivírus instalados que fazem toda a 
limpeza do computador, e Software é a parte física 
do computador. 

C) Hardware é a parte física do computador, sendo 
assim monitor de vídeo, teclado, etc. E Software são 
os programas no qual fazem o computador ser útil ao 
executar qualquer que seja a tarefa.  

D) Hardware é a CPU do computador e Software é a 
memória principal.  

 
18) Sobre os atalhos no Excel, qual das opções está 

INCORRETA: 
 
A) CTRL+SHIFT+:  insere a hora atual. 
B) CTRL+5 aplica ou remove o tachado. 
C) CTRL+1 exibe a caixa de formatação de células. 
D) CTRL+3 aplica ou remove sublinhado. 
 
19) É importante que o usuário do computador faça 

sempre uma cópia de segurança de seus arquivos. 
Qual é o nome dado a essa operação? 

 
A) Renderização 
B) Decodificação 
C) Backup 
D) Salvar como 
 
20) Em um documento aberto no Word, Adalberto 

precisa editar seu texto. O mesmo pretende copiar 
uma parte do texto e colar em outro local. Qual 
procedimento Adalberto irá realizar? 

 
A) CTRL+C para copiar e CTRL+L para colar. 
B) CTRL+O para copiar e CTRL+V para colar. 
C) CTRL+C para copiar e CTRL+V para colar. 
D) CTRL+V para copiar e CTRL+C para colar. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deverá 

desenvolver atividades de prevenção de doenças e 

promoção da saúde por meio de ações educativas, 

individuais e coletivas, nos domicílios e na 

comunidade, sob supervisão competente, tais 

como: 

 

I. Visitar no mínimo duas vezes por mês cada família 

da sua comunidade adscrita; 

II. Identificar situação de risco e encaminhar aos 

setores responsáveis; 

III. Pesar e medir bimestralmente as crianças menores 

de dois anos e registrar a informação no Cartão da 

Criança; 

IV. Orientar a família sobre o uso de soro de 

reidratação oral para prevenir diarreias e 

desidratação em crianças. 

V. Acompanhar a vacinação periódica das crianças 

por meio do cartão de vacinação e de gestantes. 

 

Assinale a alternativa que contém as afirmações 

corretas: 

 

A) I, II e III; 

B) II, IV e V; 

C) I, III e IV; 

D) Todas estão corretas. 

 

22) Fazem parte das diretrizes operacionais do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde: 

 

I. O ACS deve trabalhar com adscrição de famílias em 
base geográfica indeterminada, variando a cada 
semestre de acordo com a demanda local; 

II. Um ACS é responsável pelo acompanhamento de, no 
máximo, 300 famílias ou 1500 pessoas; 

III. São requisitos para o cargo de ACS: ser morador da 
área onde exercerá duas atividades há pelo menos 
dois anos, saber ler e escrever, ser maior de idade e 
ter disponibilidade de tempo integral para exercer 
suas atividades. 

IV. O ACS deve desenvolver atividades de prevenção das 
doenças e promoção da saúde, através de visitas 
domiciliares e de ações educativas devendo este ser 
capacitado para prestar assistência a todos os 
membros das famílias acompanhadas, de acordo com 
suas atribuições e competências. 

 
A) Apenas II; 
B) I e II; 
C) III e IV; 
D) Apenas IV. 

 

 

 

23) De acordo com a Lei N° 8.080/90, o princípio 

fundamental do Sistema Único de Saúde que garante 

a distribuição dos serviços de acordo com as 

necessidades da população consiste em: 

 

A) Universalidade 

B) Integralidade 

C) Acessibilidade 

D) Equidade 

 

24) Os Sistemas de Informação em Saúde são 

instrumentos fundamentais para o monitoramento e 

acompanhamento dos dados sobre as informações 

de saúde da população. Têm como objetivo o 

fornecimento de informações para melhor avaliação 

e análise de importantes problemas de saúde 

pública, subsidiando a tomada de decisão sobre as 

melhores condutas a serem tomadas pelos órgãos 

responsáveis. O sistema de informação responsável 

pela alimentação de informações a respeito de 

notificações e investigação de casos de doenças e 

agravos que constam na lista nacional de notificação 

compulsória é o: 

 

A) SIM 

B) SINAN 

C) SINASC 

D) SIAB 

 

25) As síndromes da Dengue, Zika e Chikungunya são 

doenças febris agudas, que têm sintomas 

semelhantes a síndromes gripais somados ao 

aparecimento de exantema e petéquias, variando de 

intensidade em cada indivíduo e com pequenas 

diferenças entre elas. A principal estratégia, utilizada 

atualmente pelas equipes da atenção básica, para 

prevenção contra essas doenças consistem em: 

 

A) Utilização de medicações antivirais, especialmente o 
tamiflur. 

B) A orientação à população quanto ao combate ao 
vetor, o mosquito Aedes aegypti no ambiente urbano 
e Aedes albopctus no ambiente rural, por meio da 
limpeza do ambiente domiciliar e a eliminação de 
possíveis focos criadouros do mosquito. 

C) A administração de medicações analgésicas, 
antipiréticas e polivitamínicos para o tratamento 
sintomático. 

D) A eliminação dos vetores por meio de medidas como 
o uso de carros fumacê e aerossóis. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) A Tuberculose é um problema de saúde prioritário 

no Brasil. Esse agravo consiste em uma doença 

infecciosa, que em sua maioria atinge o pulmão 

provocando um quadro clínico caracterizado por dor 

torácica, febre baixa vespertina, sudorese noturna, 

inapetência e emagrecimento e, ainda, tosse 

persistente, inicialmente seca; e, quando produtiva, 

acompanhada ou não de escarros hemoptoicos. O 

tratamento ambulatorial e supervisionado da 

tuberculose consiste principalmente em: 

 

A) Poliquimioterapia com a combinação de antibióticos 

associado ao tratamento diretamente observado. 

B) Polivitaminas e antivirais associado ao tratamento 

sintomático respiratório. 

C) Coquitéis antirretrovirais. 

D) Poliquimioterapia com a combinação de drogas 

antineoplásicas e tratamento diretamente 

observado. 

 

27) Epidemias referem-se à: 

 

A) Variações sazonais; 

B) Ocorrência de um determinado número de casos 

esperados de uma doença; 

C) Alta incidência de casos de uma doença acima da 

faixa normalmente esperada; 

D) Prevalência de casos esperados de uma doença 

dentro de um determinado período e localidade 

endêmica. 

 

28) A raiva é uma zoonose viral, que se caracteriza como 

uma encefalite progressiva e letal. Apresenta 

letalidade de 100% e alto custo na assistência às 

pessoas expostas ao risco provocado pela infecção. A 

transmissão da doença ocorre pela inoculação do 

vírus contido na saliva do animal infectado, 

principalmente pela mordedura e, mais raramente, 

pela arranhadura e/ou lambedura das mucosas. 

Quais são esses animais, reservatórios para o vírus 

da raiva humana? 

 

A) São transmitidas apenas por espécies de caninos e 

felinos. 

B) No ciclo urbano, a principal fonte de infecção é o cão 

e o gato, também podendo ser transmitida por 

morcegos. 

C) É transmitida apenas por espécies de caninos. 

D) No ciclo urbano, a principal fonte de infecção são 

cães e macacos.  

29) O pré-natal é um momento oportuno para a 

realização de exames essenciais, procedimentos 

técnicos e orientações para as futuras mães a fim de 

garantir a condução de uma gestação saudável para 

mãe e para o bebê. Durante o pré-natal, as mães são 

informadas sobre uma importante visita domiciliar 

que deverá ocorrer após o parto, até o 42° dia de 

pós-parto. Assinale a alternativa que corresponde a 

essa visita e seu respectivo objetivo: 

 

A) Visita ao recém-nascido. Objetiva analisar o estado 

de saúde do bebê como: atividade, presença de 

anormalidades, icterícia, amamentação, entre outros. 

B) Visita neonatal. Objetiva analisar a adaptação do 

bebê à vida extrauterina, sua reatividade, respiração, 

amamentação, eliminações, entre outros. 

C) Visita puerperal. Objetiva investigar o estado de 

saúde materno, como presença de febre, 

sangramentos, infecções, dificuldades para 

amamentar, estado de adaptação psicológica, vínculo 

mãe-filho, entre outros. 

D) Visita pós-parto. Objetiva investigar dados do 

nascimento e do parto para a notificação ao sistema 

de informação em saúde responsável. 

 

30) Conforme as recomendações do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2006). A gestante deve ser captada e 

orientada pelo ACS e equipe de saúde da família para 

dar início ao pré-natal o mais cedo possível, sendo 

considerado adequado pelo MS: 

 

A) até a 12ª semana de gestação; 

B) até a 20ª semana de gestação; 

C) até a 8ª semana de gestação; 

D) até a 16ª semana de gestação. 

 

31) Correspondem a doenças infecciosas e parasitárias 

tratáveis na atenção básica em regime ambulatorial, 

exceto: 

 

A) Tuberculose 

B) Hanseníase 

C) Diarreias agudas 

D) Pneumonias 
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32) A imunização é, atualmente, a principal forma de 

prevenir a Febre Amarela, doença febril aguda que 

inclui em sua sintomatologia calafrios, cefaleia 

intensa, mialgias, prostração, náuseas, vômitos e 

pode ser branda durando poucos dias, ou evoluir 

para formas mais graves com instalação de 

insuficiência hepática e renal. Essa doença tem maior 

prevalência em áreas endêmicas e pode também ser 

prevenida por meio de medidas socioeducativas de 

combate ao seguinte vetor: 

 

A) Mosquito Aedes aegypti; 

B) Caracol; 

C) Barbeiro; 

D) Espécie de ratos. 

 

33) A Equidade é considerado um princípio fundamental 

do Sistema Único de Saúde e refere-se à: 

 

A) Ter acesso universal a todos os níveis de atenção à 

saúde. 

B) Oferecer acesso aos serviços de saúde de forma igual 

perante os iguais e de forma desigual perante os 

desiguais, de acordo com grupos de risco, 

vulnerabilidades sociais e econômicas. 

C) Oferecer atendimento integral e igualitário aos níveis 

primário, secundário e terciário da rede de atenção 

em saúde. 

D) Atender a todos os cidadãos, sem distinção por raça, 

etnia, condição social, cultural ou econômica. 

 

34) As Estratégias Saúde da Família foram criadas em 

1994 no Brasil, abrangendo em sua forma de atuação 

o seguinte objetivo: 
 

A) Estabelecer-se como porta de entrada do usuário da 

atenção básica, tendo como foco na promoção da 

saúde, prevenção de agravos, reabilitação e 

recuperação da saúde. 

B) Foco nas formas biomédicas de atendimento ao 

usuário, como a terapia farmacológica e 

medicamentosa. 

C) Foco nos métodos curativistas para o correto 

tratamento das doenças em nível comunitário. 

D) Estabelecer-se como porta secundária de 

atendimento ao usuário, para a prevenção de 

doenças e agravos, pois a primeira são as unidades 

de urgência e emergência. 

35) 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. 

 

36) Todas as informações que o ACS, conseguir sobre a 

comunidade ajudará na organização do seu trabalho. 

Algumas dessas informações o agente anota em 

fichas próprias para compor o Sistema de 

Informação da Atenção Básica (Siab). O agente 

comunitário de saúde utiliza quatro fichas, a Ficha A 

é indicada para: 

 

A) Cadastramento das famílias. 

B) Acompanhamento de gestantes. 

C) Cartão da Criança. 

D) Registro das atividades diárias do ACS. 

 

37) O ACS deverá verificar durante a visita domiciliar a 

mãe de recém-nascido se o mesmo recebeu ao 

nascer as vacinas: 

 

A) BCG e contra Hepatite B. 

B) BCG e contra Hepatite A. 

C) Contra Hepatite B e a vacina oral antipoliomielite. 

D) Contra Hepatite A e a vacina oral antipoliomielite. 
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38) Para realização do exame papanicolau, o ACS deverá 

orientar a mulher sobre alguns cuidados:  

 

I. Não ter relações sexuais com penetração vaginal, nem 

mesmo com camisinha, 48 horas antes do exame. 

II. Não usar duchas ou medicamentos vaginais e 

anticoncepcionais locais 48 horas antes do exame. 

III. Não deve ser feito quando estiver menstruada, pois a 

presença de sangue pode alterar o resultado. 

 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

39) Todas as informações que o ACS, conseguir sobre a 

comunidade ajudará na organização do seu trabalho. 

Algumas dessas informações o agente anota em 

fichas próprias para compor o Sistema de 

Informação da Atenção Básica (Siab). O agente 

comunitário de saúde utiliza quatro fichas, a Ficha D 

é indicada para: 

 

A) Cadastramento das famílias. 

B) Acompanhamento de gestantes. 

C) Cartão da Criança. 

D) Registro das atividades diárias do ACS. 

 

40) Avalie as asserções seguintes: 
 

I. Universalidade – significa que o SUS deve atender a 
todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a 
atenção necessária, sem qualquer custo. Todos os 
cidadãos têm direito a consultas, exames, internações e 
tratamentos nos serviços de saúde, públicos ou privados, 
contratados pelo gestor público; 

II. Descentralização – significa que o SUS deve atender a 
todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a 
atenção necessária, sem qualquer custo. Todos os 
cidadãos têm direito a consultas, exames, internações e 
tratamentos nos serviços de saúde, públicos ou privados, 
contratados pelo gestor público. 

 
Essas asserções: 
 
A) Ambas estão corretas. 
B) Ambas estão incorretas. 
C) Somente a asserção I está correta. 
D) Somente a asserção II está correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


