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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca
e da Folha de Respostas de questões objetivas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique também se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário,
comunique imediatamente ao Fiscal.
O tempo disponível para esta prova é de 3 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. Esse
tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 horas do início da aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação,
tipo de prova e cargo escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha
de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de
Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença.
Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da
sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).
Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Inhapi/AL, 08 de novembro de 2015.

Assinatura do(a) candidato(a):

Você confia no resultado!
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QUESTÃO 03 _______________________________

PORTUGUÊS
QUESTÃO 01________________________________
INFLAÇÃO, DESEMPREGO, GREVE,
TERRORISMO...

SÃO TANTOS
OS NOVOS
PROBLEMAS QUE O
PAÍS ENFRENTA...

... E O GOVERNO AINDA NÃO CONSEGUIU
SOLUCIONAR
NEM OS
VELHOS...

Disponível em: <http://jornalggn.com.br/noticia/armandinho>. Acesso em: 23 set. 2015.

A palavra “atrás” recebe o acento agudo por se tratar de oxítona
terminada em -as aberto. Assinale a alternativa que apresenta a
palavra que deve receber acento tônico pelo mesmo motivo.
A) Paródias.
B) Abóboras.
Disponível em:
<http://casteloroger.blogspot.com.br/search/label/Notas%20do%20Amap%C3%A1?updated-max=201205-01T18:26:00-07:00&max-results=20&start=15&by-date=false>. Acesso em: 23 set. 2015.

C) Paróquias.
D) Maracujás.
E) Estudiosíssimas.

Com base na tirinha, observando o segundo quadrinho, assinale
a alternativa que indica o tempo dos verbos “ser” e “enfrentar”
corretamente.
A) Presente do modo indicativo.

QUESTÃO 04 _______________________________

B) Presente do modo subjuntivo.
CIDADEZINHA QUALQUER

C) Futuro do pretérito do modo indicativo.
D) Futuro do presente do modo indicativo.
E) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.

Casas entre bananeiras
mulheres entre laranjeiras
pomar amor cantar.

QUESTÃO 02________________________________
Não vou me adaptar
Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia
Eu não encho mais a casa de alegria

Um homem vai devagar.
Um cachorro vai devagar.
Um burro vai devagar.
Devagar... as janelas olham.
Eita vida besta, meu Deus.

Os anos se passaram enquanto eu dormia

Carlos Drummond de Andrade
Disponível em: <http://www.horizonte.unam.mx/brasil/drumm6.html>. Acesso em: 20 set. 2015.

E quem eu queria bem me esquecia
[...]
Arnaldo Antunes
Disponível em: <http://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=%22%C3%B3+bendita+paisagem%22>.
Acesso em: 24 set. 2015.

Qual é o processo de formação dos vocábulos “bananeiras” e
“laranjeiras” em destaque?
A) Sufixação.

Qual a alternativa que apresenta uma palavra com hiato?

B) Prefixação.

A) Eu.

C) Hibridismo.

B) Não.

D) Aglutinação.

C) Mais.

E) Parassíntese.

D) Alegria.
E) Roupas.
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QUESTÃO 05________________________________

QUESTÃO 07 _______________________________
Ó bendita paisagem! Terra estranha
De antigos pinheirais e alegres campos,
Ei-la silêncio, solidão, montanha!
Teixeira de Pascoaes
Disponível em: <http://google.com.br/?gws_rd=ssl#q=%22%C3%B3+bendita+paisagem%22>.
Acesso em: 24 set. 2015.

Assinale a alternativa que contém palavras sinônimas das
palavras destacadas no texto, respectivamente.
A) benta, erótica, exílio.
B) abençoada, comum, exílio.
C) benta, exótica, convivência.
D) abençoada, costumeira, exílio.
E) abençoada, exótica, isolamento.

QUESTÃO 08 _______________________________

Disponível em: <http://tirasarmandinho.tumblr.com/post/127665501039/lendas-ga%C3%BAchas-estasemana-armandinho-em-caixas>. Acesso em: 20 set. 2015.

Com base no texto, as palavras “Criador”, “Madeira”, “Martírio”,
“Umbu” e “Amigas” são
A) todas verbos.
B) todas adjetivos.
C) todas substantivos.
D) numeral, substantivo, adjetivo, adjetivo e artigo indefinido,
respectivamente.
E) verbo, substantivo,
respectivamente.

substantivo,

artigo

e

adjetivo,

QUESTÃO 06________________________________

Disponível em: <http://tirasarmandinho.tumblr.com/post/115254634074/novidades-no-blogs%C3%A9rio>. Acesso em: 13 set. 2015.

Considerando a tirinha, dadas as afirmativas,
I. O vocábulo “dizem” é um adjetivo, pois acompanha o verbo
sempre.
II. O vocábulo “um”, no contexto, é um artigo indefinido.
III. O verbo “será” está conjugado na terceira pessoa do singular
do futuro do pretérito do modo indicativo.
IV. O vocábulo “eu” é pronome pessoal.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
Disponível em: <http://www.satirinhas.com/2014/07/a-culpa-e-sempre-do-outro/>.
Acesso em: 12 set. 2015

D) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

Sobre a mensagem central do texto, é correto afirmar:
A) as pessoas não assumem seus erros e limitações, preferindo
atribuí-los a fatores externos.
B) o campo cheio de buracos inviabiliza os jogos.
C) a vida é feita de escolhas, ganhar ou perder.
D) no esporte e na vida, competir é necessário.
E) jogar em terreno irregular não é adequado.
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QUESTÃO 09________________________________

QUESTÃO 12 _______________________________

Disponível em: <http://clubedamafalda.blogspot.com.br/2007#.VgGGTtJVikr>. Acesso em: 17 set. 2015.

Na sentença “O que você não entendeu, Manolito?”, a vírgula foi
empregada para separar
A) elementos de uma enumeração.
B) expressões explicativas.

Disponível em: <http://clubedamafalda.blogspot.com.br/2007>. Acesso em: 17 set. 2015.

Substituindo os termos “para que” pelos termos “por que”, assinale
a alternativa que preenche corretamente as sentenças abaixo:
I. Milhões

e milhões de pessoas vivem no mundo.
____________?
II. Afinal de contas, ________________ a gente está no mundo?

C) a elipse de um termo.
D) o vocativo.
E) o aposto.

QUESTÃO 10________________________________
Assinale a alternativa em que o pronome demonstrativo está
empregado adequadamente.
A) Luiz, o que é isto que você carrega?
B) Marília, aquele livro que está com José é meu.
C) Quanto custou esta pulseira que você está usando?

A) Por que – porque.
B) Por quê – por que.
C) Por que – por que.
D) Por quê – porque.
E) Por que – por quê.

QUESTÃO 13 _______________________________

D) Sílvia e Sara são irmãs. Essa é mais tímida que aquela.

“DEVES SEGUIR SEMPRE O
CAMINHO DO BEM”

E) Meus amigos, nesse momento quero agradecer a presença
de todos.

QUESTÃO 11________________________________
Em “Vidas Secas” o autor se mostra mais humano,
sentimental e compreensivo, acompanhando o pobre vaqueiro
Fabiano e sua família com simpatia e uma compaixão
indisfarçáveis. Além de ser o mais humano e comovente dos livros
de ficção de Graciliano Ramos, “Vidas Secas” é o que contém
maior sentimento da terra nordestina, daquela parte que é áspera,
dura e cruel, sem deixar de ser amada pelos que a ela estão
ligados teluricamente. O que impulsiona os seres desta novela, o
que lhes marca a fisionomia e os caracteres, é o fenômeno da
seca. “Vidas Secas” representa ainda uma evolução na obra de
Graciliano Ramos quanto ao estilo e à qualidade estritamente
literária.
Disponível em: <http://www.saraiva.com.br/vidas-secas127141.html?mi=VITRINECHAORDIC_ultimatebuy_product_127141>. Acesso em: 02 set. 2015.

Disponível em: <http://wordsofleisure.com/2012/04/01/tirinha-do-dia-mafalda-e-o-transito/>.
Acesso em: 17 set. 2015.

Assinale a alternativa que aponta o processo de formação do
vocábulo “engarrafamento”.

O objetivo principal do texto é
A) refletir o fenômeno da seca.
B) apresentar o perfil do autor de Vidas secas.
C) evidenciar as características da terra nordestina.
D) apresentar características do livro Vidas secas ao leitor.
E) discutir os traços de personalidade de Fabiano e sua família.
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LÓGICO!... COM O ENGARRAFAMENTO QUE
DEVE TER NA ESTRADA DO MAL!...

A) Derivação parassintética.
B) Derivação regressiva.
C) Derivação imprópria.
D) Derivação prefixal.
E) Derivação sufixal.
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QUESTÃO 14________________________________

MATEMÁTICA

Em casa de Norberto, as senhoras tinham as delicadezas do
sexo, bebiam seu chá, faziam sua malha e eram madrinhas das
filhas dos criados mais próximos.

QUESTÃO 16 _______________________________

José Saramago
Disponível em: <http://projeto.camisetafeitadepet.com.br/imagens/banco_imagens_livros/121_livro_site.pdf>.
Acesso em: 09 set. 2015.

A figura apresenta, de forma aproximada, a torta, dividida em oito
fatias de igual tamanho, que Adriana levou para partilhar com as
amigas do escritório.

Dadas as afirmativas sobre o texto,
I. Os termos “seu” e “sua” são pronomes possessivos.
II. A palavra “próximos” é paroxítona.
III. A palavra “delicadezas” tem como sinônima a palavra
“gentilezas”.
IV. A palavra “casa” tem como antônima a palavra “moradia”.
V. A palavra “criados” é substantivo.
Se, na hora do lanche, Juliana comeu três fatias, Andréia comeu
uma fatia e meia e Ana, duas fatias, que fração da torta sobrou
para Adriana?
1
A)
8

verifica-se que estão corretas
A) II e IV, apenas.
B) II e V, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) I, III e V, apenas.

3
B)

E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 15________________________________

1
C)

Assinale a alternativa pontuada corretamente.
A) Joaquim Maria Machado de Assis cronista, jornalista, poeta e,
romancista nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 21 de
junho de 1839.
B) Joaquim Maria Machado de Assis cronista, jornalista poeta e
romancista, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de
junho de 1839.

16

4
13

D)

16
7

E)

8

C) Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, jornalista, poeta
e romancista, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 21 de
junho de 1839.
D) Joaquim Maria Machado de Assis cronista, jornalista, poeta e
romancista nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de
junho de 1839.

QUESTÃO 17 _______________________________

E) Joaquim Maria Machado de Assis, cronista jornalista poeta e
romancista, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 21 de
junho de 1839.

Petrobras anuncia reajuste da gasolina e do diesel nas
refinarias
Aumento para a gasolina foi de 6% e para o diesel, de 4%.
Novos valores entram em vigor a partir das 0h desta quarta-feira
(30/09).
[...]
Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/petrobras-anuncia-reajuste-dagasolina-e-do-diesel.html>. Acesso em: 30 set. 2015 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas no texto, se um posto
de combustível, que vendia gasolina a R$ 3,20 o litro, repassou
metade desse aumento, um litro de gasolina passou a custar
nesse posto
A) R$ 1,60.
B) R$ 3,296.
C) R$ 3,392.
D) R$ 4,16.
E) R$ 5,12.
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QUESTÃO 18________________________________

QUESTÃO 21 _______________________________

Sejam A e B dois números inteiros ímpares, com A > B. Dadas as
afirmativas,

III. O quadrado de B é ímpar.

Nos campeonatos de voleibol mais recentes, uma vitória por 3x0
ou 3x1 dá três pontos à equipe vencedora e uma vitória por 3x2
dá dois pontos. Se, numa competição nesse formato, uma equipe
venceu todos os seus dez jogos e terminou o campeonato com
vinte e três pontos, qual a diferença entre o número de vitórias por
3x2 e o número de vitórias por 3x0 ou 3x1?

IV. O dobro de A é par.

A) 0

I. A diferença entre A e B é ímpar.
II. O produto de A por B é par.

verifica-se que estão corretas apenas

B) 2

A) I e III.

C) 3

B) II e IV.

D) 4

C) III e IV.

E) 7

D) I, II e III.
E) I, II e IV.

QUESTÃO 22 _______________________________
O gráfico apresenta as notas bimestrais de uma aluna de uma
escola municipal.

Notas de Gisele Kroniakson

QUESTÃO 19________________________________
Se x e y são números reais, a expressão x2 + y2 – (x + y)(x – y) é
igual a
A) x2.

9
8
7

B) 2x2.

6

C) y2.

5

D) 2y2.

4

E) 0(zero).

3
2
1
0
1

QUESTÃO 20________________________________
A figura apresenta um esboço do conjunto de piscinas de uma
escola municipal modelo. A piscina circular, infantil, tem raio de
6 m e tangencia a piscina de adultos, que é quadrada, com lado
de comprimento igual ao diâmetro da piscina infantil.

2

3

4

Se um aluno para ser aprovado nessa escola precisa ter uma média
das notas bimestrais superior ou igual a 5,0, a aluna Gisele foi
A) aprovada com média 6,0.
B) aprovada com média 6,5.
C) aprovada com média 7,0.
D) reprovada com média 2,6.
E) reprovada com média 4,0.

Se sua profundidade é a mesma em todos os pontos, qual é o
valor, em metros quadrados, da área do fundo da piscina de
adultos?
A) 36
B) 48
C) 72
D) 36π
E) 144

08 nov. 2015

QUESTÃO 23 _______________________________
Se o resto da divisão de um inteiro Z por 5 é igual a 3, então o
resto da divisão do quadrado de Z por 5 é igual a
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 6.
E) 9.
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QUESTÃO 24________________________________
Qual é o número cuja soma do seu antecessor com o seu triplo é
igual a 43?
A) 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26 _______________________________
O Agente Comunitário de Saúde precisa estar atento às doenças
mais prevalentes no adulto; entre elas, destacam-se a
hanseníase, hipertensão arterial, diabetes e tuberculose.
Em relação a essas doenças, dadas as afirmativas abaixo,

B) 12
C) 13
D) 14

I. Hanseníase é uma doença infecciosa crônica e afeta
predominantemente a pele (com aparecimento de manchas
com alteração de sensibilidade), nervos periféricos e
membranas mucosas.

E) 21

II. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa,
socialmente determinada, causada por uma bactéria,
podendo afetar os pulmões e acometer outros órgãos e
sistemas, podendo levar à falta de apetite e emagrecimento.

QUESTÃO 25________________________________
QUANTO DE ÁGUA DEVO BEBER POR DIA?
Existem muitos números, e a maioria das pessoas sabem de
cor os DE 2 A 3 LITROS DE ÁGUA POR DIA. O que eu observo
é que muitas vezes, por conta da vida agitada, as pessoas passam
o dia sem tomar água e resolvem “atingir a meta” tomando tudo
de uma vez só. Infelizmente não adianta, nós temos uma
capacidade limitada de absorção e aproveitamento de água.
Disponível em: <http://www.falecomanutricionista.com.br/quantidade-de-agua-ideal-por-dia/>.
Acesso em: 01 out. 2015.

Considerando as informações apresentadas no texto, se o Sr. Joel
pretende atingir o mínimo recomendado utilizando copos de água
mineral de 200 ml que custam R$ 0,45, quanto ele vai desembolsar
por dia?
B) R$ 5,62
C) R$ 6,75
D) R$ 11,25
E) R$ 45,00

IV. Diabetes é uma doença crônica que exige do coração um
esforço maior do que o normal para fazer circular o sangue
através dos vasos sanguíneos e pode afetar os rins, a visão
e os membros inferiores.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) III, apenas.

[...]

A) R$ 4,50

III. Hipertensão Arterial é uma disfunção causada pela
deficiência total ou parcial da produção de um hormônio
produzido pelo pâncreas, podendo afetar, por exemplo, os
olhos, o coração, os rins e os nervos.

B) I e II, apenas.
C) I e IV, apenas.
D) II e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 27 _______________________________
A visita domiciliar constitui o principal instrumento de trabalho dos
agentes comunitários de saúde (ACS). Sobre essa atividade,
dadas as afirmativas abaixo,
I. O Ministério da Saúde recomenda que haja, no mínimo, uma
visita mensal a cada domicílio da área de atuação do agente,
havendo variações em função do estado de saúde da
população atendida.
II. Não se faz necessário que família visitada compreenda a
finalidade da visita domiciliar. A família não participa
diretamente dessa atividade. Cabe ao ACS se planejar e
cumprir com o objetivo proposto por cada visita.
III. Sabe-se que os ACS são os maiores responsáveis pelas
visitas domiciliares, o que dispensa da obrigatoriedade dos
técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos das equipes
de saúde, de também realizarem essa atividade.
IV. Durante a visita domiciliar é papel do ACS, no que diz respeito
também ao controle da tomada da medicação, da pressão
arterial e do agendamento de consultas e exames como os
laboratoriais.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) II, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 28________________________________

QUESTÃO 32 _______________________________

Possibilita o conhecimento das reais condições de vida das
famílias residentes na área de atuação da equipe, tais como a
composição familiar, a existência de população indígena,
quilombola ou assentada, a escolaridade, o acesso ao
saneamento básico, o número de pessoas por sexo e idade, as
condições da habitação, o desemprego, as doenças referidas etc.
A qual atribuição do agente comunitário de saúde se refere o
conceito acima?

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) resultou da criação do
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991,
como parte do processo de construção do Sistema Único de
Saúde estabelecida por norma Constitucional em 1988; é um
profissional capacitado para reunir informações de saúde sobre
uma comunidade, sendo uma das atribuições do ACS:

A) Visita domiciliar.

B) aplicação tópica de flúor.

B) Mapeamento da área.

C) aferição da pressão arterial.

C) Cadastramento das famílias.

D) prescrição de medicamentos.

D) Educação continuada na comunidade.

E) mapeamento da área adscrita.

E) Participação na dinâmica da comunidade.

A) medição da glicemia.

QUESTÃO 33 _______________________________

QUESTÃO 29________________________________

Sobre a atenção à pessoa idosa, é correto afirmar:

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada pelo
mosquito Aedes aegypti, atingindo a população de todos os
Estados do Brasil, independentemente de classe social. Sobre a
dengue é correto afirmar:

A) atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) são
relacionadas ao autocuidado e fundamentais à sobrevivência
de qualquer pessoa.

A) no seu ciclo de vida, o mosquito apresenta apenas três fases:
ovo, larva e adulto.
B) diagnóstico de dengue clássica é confirmado quando há
hemorragia presente.
C) somente o mosquito macho do Aedes aegypti costuma picar
as pessoas durante a noite.
D) a fêmea de Aedes aegypti somente põe ovos durante sua vida
em locais com água corrente não tratada.
E) um ovo de Aedes aegypti pode sobreviver por até 450 dias,
mesmo que o local onde ele foi depositado fique seco.

QUESTÃO 30________________________________
Sobre a atenção dada à mulher no período de gestação, é correto
afirmar:
A) caso a mulher apresente câimbras na gestação, ela deve
evitar comer banana e leite.
B) são sinais normais durante a gestação, a mulher acordar com
pernas, olhos e mãos inchados.
C) são sinais comuns na gestação, seios doloridos e
aumentados, sonolência e tonturas.
D) em caso de fraqueza e tontura, a mulher deve comer poucas
vezes ao dia e em grandes quantidades.
E) recomenda-se ingerir batata doce, repolho e alimentos com
cheiro forte para diminuir os gases na gestação.

QUESTÃO 31________________________________
Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de
municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais,
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura
de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de
saúde. O conceito refere-se a
A) Mapa da Saúde
B) Região de Saúde
C) Portas de Entrada
D) Rede de Atenção à Saúde
E) Comunidades Intergestores
08 nov. 2015

B) o idoso frágil é aquele com algum tipo de debilidade ou alguma
condição que lhe afeta o vigor físico e/ou mental que podem
ocasionar situações adversas.
C) maior atenção e frequência de visitas domiciliares devem ser
feitas para os(as) idosos(as) em acompanhamento médico,
buscando a manutenção de sua saúde.
D) para o idoso não há exigência de consultas ao
cirurgião-dentista regularmente. A consulta pode ser realizada
a cada dois anos ou se houver alguma queixa do idoso.
E) atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) são as atividades
relacionadas à participação no meio social e indicam a
capacidade de levar uma vida independente na comunidade.

QUESTÃO 34 _______________________________
Em relação ao Sistema Único de Saúde, dadas as afirmativas
abaixo,
I. A Lei nº 8.142/1990 regulamenta, em todo o território nacional,
as ações do SUS, estabelece as diretrizes para seu
gerenciamento e descentralização e detalha as competências
de cada esfera governamental.
II. A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre o papel e a participação da
comunidade na gestão do SUS, sobre as transferências de
recursos financeiros entre União, estados, Distrito Federal e
municípios na área da saúde e dá outras providências.
III. As instâncias de pactuação são espaços intergovernamentais,
políticos e técnicos onde ocorrem o planejamento, a
negociação e a implementação das políticas de saúde pública.
As decisões se dão por consenso (e não por votação).
IV. A responsabilização sanitária significa estabelecer as
atribuições de cada uma das esferas de gestão da saúde
pública, assim como dos serviços e das equipes que compõem
o SUS, buscando reduzir os riscos, a mortalidade e as doenças
evitáveis.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 35________________________________

QUESTÃO 38 _______________________________

Segundo o Artigo 35 da Lei n.º 8080/1990: “Para o
estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados,
Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos
seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e
projetos:

Para o controle e a prevenção das carências nutricionais, é preciso
o conhecimento do Agente Comunitário de Saúde sobre alguns
micronutrientes para melhor orientar a comunidade. Nesse
contexto, relacione a coluna 1 de acordo com a coluna 2.

Coluna 1

I. perfil demográfico da região;
II. perfil epidemiológico da população a ser coberta;
III. características quantitativas e qualitativas da rede de saúde
na área;

I. Ferro

IV. desempenho técnico, econômico e financeiro no período
anterior. ”
Dos itens acima, está(ão) correto(s)

II. Vitamina A

Coluna 2
( ) Sua carência pode resultar em bócio e
retardo mental e físico.
( ) Sua carência pode causar fraqueza,
cansaço, falta de energia.
( ) Sua carência pode causar cegueira
noturna.

A) IV, apenas.

( ) Está presente em carnes e leguminosas.

B) I e IV, apenas.

( ) Está presente em camarão, peixes e
caranguejo.

C) II e III, apenas.

III. Iodo

D) I, II e III, apenas.

( ) Está presente em fígado, gema de ovo e
manteiga.

E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 36________________________________
Sobre os métodos de planejamento familiar, é correto afirmar:
A) métodos de barreira são feitos com substâncias químicas em
que a mulher faz uso por via oral ou injetável.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da
segunda coluna, de cima para baixo.
A) I – II – III – III – II – I
B) I – III – II – II – I – III

B) o anel vaginal é um pequeno dispositivo de plástico revestido
com fio de cobre que é inserido na cavidade uterina.

C) II – I – III – I – III – II

C) métodos hormonais são aqueles que evitam a gravidez
impedindo a penetração dos espermatozoides no útero.

E) III – II – I – II – I – III

D) os
métodos
comportamentais
necessitam
da
auto-observação de sinais e sintomas que ocorrem no
organismo feminino.
E) o dispositivo intrauterino (DIU) é pequeno, flexível, de
superfície lisa, não porosa e não absorvente, que libera
hormônio.

QUESTÃO 37________________________________
Por meio da visita domiciliar, é possível:
I. identificar os moradores, por faixa etária, sexo e raça,
ressaltando situações como gravidez, desnutrição, pessoas
com deficiência etc.;
II. conhecer as condições de moradia e de seu entorno, de
trabalho, os hábitos, as crenças e os costumes;
III. conhecer os principais problemas de saúde dos moradores da
comunidade;
IV. ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos prejudiciais à
saúde.
Dos itens acima, verifica-se que está(ão) correto(s)

D) III – I – II – I – III – II

QUESTÃO 39 _______________________________
As ações educativas em saúde bucal estão entre as atividades
desenvolvidas pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS). Nesse
contexto, dadas as afirmativas abaixo,
I. As atividades educativas em saúde bucal devem ser
realizadas de forma esporádica e voltadas prioritariamente às
gestantes, mães e crianças, em um modelo vertical de
transmissão de informações.
II. O ACS somente deve desenvolver as atividades de educação
em saúde bucal em ocasião do atendimento do
cirurgião-dentista, não necessitando desenvolver essa
atividade em outros espaços.
III. O conhecimento da realidade local e a compreensão das
redes sociais que nela coexistem facilitam a definição de
necessidades e respostas em conjunto entre ACS e
população usuária.
IV. ACS que trabalhe com saúde bucal, pode fazê-lo a partir de
recursos naturais locais, ampliando seu enfoque para higiene
pessoal e autocuidados, além de inseri-las num contexto de
cuidados integrais à saúde.

A) I, II, III e IV.

verifica-se que está(ão) correta(s)

B) I, III e IV, apenas.

A) I, II, III e IV.

C) II e III, apenas.

B) III e IV, apenas.

D) I e II apenas.

C) II e III, apenas.

E) IV, apenas.

D) I e IV, apenas.
E) II, apenas.
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QUESTÃO 40________________________________
O Decreto nº 7.508/2011, de 28 de junho de 2011, que
regulamenta a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, afirma em
seu Art. 5º, que “Para ser instituída, a Região de Saúde deve
conter, no mínimo, ações e serviços de”
I. atenção primária;
II. unidades de prestação de Serviço Social;
III. urgência e emergência;
IV. atenção psicossocial;
V. atenção ambulatorial especializada;
VI. vigilância em Saúde.
Dos itens acima, verifica-se que estão corretos apenas
A) I, III, IV, V e VI.
B) II, IV, V e VI.
C) I, II, III e IV.
D) II e VI.
E) I e V.
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