
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU – CE – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 23/08/2015 

       PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PARACURU  –  CE 

    SELEÇÃO  PÚBLICA  –  EDITAL  001/2015 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________ 
 

RG:_______________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR:_________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 

ASSINATURA:______________________________________________________          

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 

 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de 

múltipla escolha, numeradas de 01 a 60. 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma deve ser assinalada. 

3. Examine se a prova está completa, com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou 

imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 

minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer 

reclamação será desconsiderada. 

4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da 

prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será 

o único documento válido para a correção da prova. 

Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número 

de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente 

se houver discrepância. 

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, 

amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua 

assinatura e inscrição, nada deve ser escrito ou 

registrado fora dos locais destinados às respostas. 

Tenha muita atenção ao marcar seu cartão-

resposta, pois não haverá substituição por erro do 

candidato. Marque sua resposta pintando 

completamente o espaço correspondente à 

alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, 

marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. 

Não serão computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre 

os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e 

o desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão a 

desclassificação do(a) candidato(a). 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará a eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a 

realização das provas, portar armas, aparelhos 

eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, 

livros, jornais e impressos em geral; bonés, 

chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular, durante o 

período de realização da prova, ou, ainda, aquele 

cujo aparelho celular tocar, será sumariamente 

eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. O candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do 

gabarito, em formulário específico, fornecido pela 

ORGANIZADORA. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao 

fiscal de sala juntamente com o cartão-resposta 

(devidamente assinado). Não se esqueça, também, 

de assinar a folha de frequência. 

14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Com 

início às 08h00min e término às 12h00min. O 

candidato só poderá ausentar-se da sala depois de 

decorridas duas horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 

serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a 

realização das mesmas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o Texto I para responder às questões 1 a 7 

TEXTO I 

O HOMEM E A GALINHA 

 Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma 
galinha como as outras. 
 Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou 
contente. Chamou a mulher: 
 – Olha o ovo que a galinha botou. 
 A mulher ficou contente: 
 – Vamos ficar ricos! 
 E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias 
a mulher dava mingau para a galinha. Dava pão-de-ló, dava até 
sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que 
o marido disse: 
 – Pra que esse luxo com a galinha? Nunca vi galinha comer 
pão-de-ló… Muito menos tomar sorvete! 
 – É, mas esta é diferente! Ela bota ovos de ouro! 
 O marido não quis conversa: 
 – Acaba com isso mulher. Galinha come é farelo. 
 Aí a mulher disse: 
 – E se ela não botar mais ovos de ouro? 
 – Bota sim – o marido respondeu. 
 A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha 
botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: 
 – Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão! A galinha 
pode muito bem comer milho. 
 – E se ela não botar mais ovos de ouro? 
 – Bota sim – o marido respondeu. 
 Aí a mulher começou a dar milho pra galinha. E todos os 
dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: 
 – Pra que esse luxo de dar milho pra galinha? Ela que 
procure o de-comer no quintal! 
 – E se ela não botar mais ovos de ouro? – a mulher 
perguntou. 
 – Bota sim – o marido falou. 
 E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a 
comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Um 
dia a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não voltou 
mais. 
 Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde 
tratam dela a pão-de-ló. 

Ruth Rocha 

1. Segundo o Texto I, pode-se afirmar que a galinha era 

a) Ingrata. 
b) Melancólica. 
c) Revoltada. 
d) Conformista. 
e) Hipócrita. 
 
2. Qual dos adjetivos a seguir NÃO pode ser atribuído ao 
homem do Texto I? 

a) Ingrato. 
b) Autoritário. 
c) Avarento. 
d) Egoísta. 
e) Justo. 
 
3. A frase “O homem ficou contente”, linhas 3 e 4, indica 
uma 

a) Causa. 
b) Consequência. 
c) Comparação. 
d) Explicação. 
e) Concessão. 
 
4. Marque a opção CORRETA que justifica o título do Texto 
I: O homem e a galinha 

a) São amigos há tempos. 
b) Representam a oposição homem/animal. 
c) Narram a história. 

d) São citados várias vezes no texto. 
e) São os personagens principais da história. 
 
5. A expressão “tratar a pão-de-ló” significa 

a) Tratar muito bem. 
b) Dar muita comida. 
c) Só comer bolo. 
d) Não comer milho. 
e) Tratar mal. 
 
6. Os travessões empregados no texto servem para indicar 
a 

a) Importância da galinha. 
b) Fala dos personagens. 
c) Fala do narrador. 
d) Autoridade do homem. 
e) Submissão da galinha. 
 
7. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. O termo 
em destaque é uma locução adjetiva. Marque a opção 
CORRETA que indica o adjetivo correspondente a essa 
locução. 

a) Onírico. 
b) Ígneo. 
c) Áureo. 
d) Argênteo. 
e) Ouríneo. 
 
8. Assim eu quereria a minha última crônica. Indique a 
opção CORRETA que traz o tempo e modo em que foi 
empregado o verbo destacado. 

a) Presente do indicativo. 
b) Presente do subjuntivo. 
c) Futuro do presente do indicativo. 
d) Futuro do pretérito do indicativo. 
e) Futuro do subjuntivo. 
 
9. Marque a opção CORRETA em que todas as palavras 
apresentam ditongo. 

a) Pão / país / também. 
b) Alambique / hoje / Piauí. 
c) Também / mão / amaram. 
d) História / órfão / saguão. 
e) Saúde / saudade / pia. 
 
10. Assinale a opção em que haja erro quanto à grafia das 
palavras. 

a) Gesto / jiló / lisonja. 
b) Burguesa / catequese / vizinho. 
c) Coser / cozer / trazer. 
d) Atenção / excessão / colizão. 
e) Mexer / encher / xícara. 
 
11. Marque a opção CORRETA que apresenta um verbo 
regular. 

a) Sumir. 
b) Polir. 
c) Perder. 
d) Vender. 
e) Pedir. 
 
12. Em qual das orações a seguir o sujeito é classificado 
como composto? 

a) João e Maria são irmãos. 
b) Nós somos todos amigos. 
c) A escola fica a 100m daqui. 
d) Nunca fui ao cinema. 
e) Todos somos filhos de Deus. 
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13. Em qual das opções NÃO encontramos um aposto? 

a) A Linguística, ciência das línguas humanas, permite-nos 
interpretar melhor nossa relação com o mundo. 

b) A vida é composta de muitas coisas: amor, arte e ação. 
c) Fantasias, suor e sonho, tudo isso forma o carnaval. 
d) Seus olhos, duas gotas cristalinas, fixaram-se por muito 

tempo nos meus. 
e) Estavas, linda Inês, sossegando quieta... 
 
14. Marque a opção INCORRETA quanto à classificação das 
orações coordenadas sindéticas. 

a) A situação econômica é delicada; devemos, pois, agir 
cuidadosamente. (Explicativa)  

b) Diga agora ou cale-se para sempre. (Alternativa) 
c) O país é extremamente rico; o povo, porém, vive em profunda 

penúria. (Adversativa) 
d) Aquela substância é altamente tóxica, logo deve ser 

manuseada cautelosamente. (Conclusiva) 
e) Não discutimos as várias propostas, nem analisamos 

quaisquer soluções. (Aditiva) 
 
15. “Não quero lhe falar, meu grande amor...” O termo 
destacado funciona como 

a) Sujeito. 
b) Vocativo. 
c) Aposto. 
d) Complemento verbal. 
e) Complemento nominal. 
 
16. Em qual das opções todas as palavras são oxítonas? 

a) Luto / nó / terás. 
b) Nobel / sutil / casa. 
c) Calor / também / herói. 
d) Carga / suor / pé. 
e) Perceber / percebe / perceberá. 
 
17. Marque a opção que indica a palavra que NÃO deve 
receber acento. 

a) Caju. 
b) Açucar. 
c) Onix. 
d) Alibi. 
e) Ingenuos. 
 
18. Leia com atenção as frases a seguir. 

-  _______você não veio ao colégio ontem? 
-  _______estava doente. 

Marque a opção que preenche CORRETA e respectivamente 
as lacunas. 

a) Porquê / Por que. 
b) Por que / Porquê. 
c) Por quê / Porque. 
d) Porque / Porque. 
e) Por que / Porque. 
 
19. Se o perímetro de um quadrado é 40m, qual é a sua 
área? 

a) 100 cm² 
b) 120 cm² 
c) 125 cm² 
d) 110 cm² 
e) 400 cm² 
 
20. Uma máquina de lavar custa R$700,00. João ganhou do 
vendedor 10% de desconto, quanto ele irá pagar pela 
máquina? 

a) R$ 690,00. 
b) R$ 650,00. 
c) R$ 630,00. 
d) R$ 600,00. 
e) R$ 550,00 

21. Priscila possui um cofre com moedas que totaliza R$ 
57,00. Sendo cinquenta moedas de R$0,05, setenta de 
R$0,10, dez de R$0,25 e outras de R$1,00. Quantas moedas 
de R$1,00 tinha no cofre? 

a) 30. 
b) 45. 
c) 50. 
d) 55. 
e) 57. 
 
22. Em três horas, um ônibus com velocidade média de        
70 km/h percorre que distância? 

a) 210 km. 
b) 280 km. 
c) 250 km. 
d) 260 km. 
e) 240 km. 
 
23. Das palavras a seguir, a que NÃO se relaciona com o 
conjunto das demais é: 

a) Diretor. 
b) Camarão. 
c) Colégio. 
d) Aluno. 
e) Professor. 
 
24. Se um relógio atrasa 12 minutos em um dia, quantos 
minutos atrasará em 18 horas? 

a) 9. 
b) 10. 
c) 12. 
d) 14. 
e) 15. 
 
25. Uma passagem de ônibus para Paracuru custa R$ 4,75. 
Seu Antônio comprou passagens para ele, sua esposa e seus 
quatro filhos, com uma cédula de R$ 50,00. Quanto recebeu 
de troco? 

a) R$ 24,65. 
b) R$ 15,75. 
c) R$ 22,75. 
d) R$ 21,50. 
e) R$ 25,85. 
 
26. A concorrência para um determinado cargo de um 
concurso público estava na razão de 11 candidatos por vaga. 
Se havia 15 vagas para esse mesmo cargo, a quantidade de 
candidatos concorrentes a essas vagas era igual a 

a) 147. 
b) 165. 
c) 298. 
d) 288. 
e) 300. 
 
27. Seu Carlos, pintor, cobra R$ 7,50 para pintar um metro 
quadrado. Ele pintará um muro retangular que mede 3 metros 
de altura por 30 metros de comprimento. Quanto Seu Carlos 
cobrará pelo serviço? 

a) R$ 525,00. 
b) R$ 750,00. 
c) R$ 675,00. 
d) R$ 900,00. 
e) R$ 800,00. 
 
28. Seis quilos de frango custa R$ 27,60. Quanto custará 
oito quilos desse frango? 

a) R$ 32,85. 
b) R$ 49,00. 
c) R$ 36,80. 
d) R$ 47,00. 
e) R$ 46,00. 
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29. Em um estacionamento estão guardados 675 
automóveis. Isto representa 75% da capacidade desse 
estacionamento. Quantos veículos faltam para ocupar todas 
as vagas do estacionamento? 

a) 80. 
b) 120. 
c) 144. 
d) 180. 
e) 225. 
 
30. Uma costureira comprou 15 carretéis de linha. Destes, 7 
tinham 60 metros, o restante possuía 80 metros. Quantos 
metros de linha a costureira comprou ao todo? 

a) 94. 
b) 1.000. 
c) 750. 
d) 387. 
e) 1.060. 
 
31. Resolva a equação a seguir e marque a opção 
CORRETA que apresenta o valor de x. 

20x - 17 = 43 

a) x = 3 
b) x = 0 
c) x = 1 
d) x = 5 
e) x = 2 
 
32. A soma de um número x com seu dobro é igual a 51. Que 
número é esse? 

a) 36. 
b) 6. 
c) 12. 
d) 17. 
e) 3. 
 
33. A fração 70/100 pode ser representada, também, como 

a) 7 
b) 0,7 
c) 0,07 
d) 0,007 
e) 0,001 
 
34. Uma pessoa usou 6 jarras de 750ml para encher, 
totalmente, um garrafão de 

a) 4,5 l 
b) 5 l 
c) 6,5 l 
d) 7 l 
e) 7,5 l 
 
Leia o Texto II a seguir para responder à questão 35. 

TEXTO II 

CONHECENDO A SAÚDE PÚBLICA 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua saúde 
como “um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, 
espiritual e social e não meramente a ausência de doença”. 
1977 − "Saúde Para Todos no Ano 2000". 30ª Assembleia 
Mundial da Saúde 
1978 − Declaração de Alma-Ata (ex-URSS) − Saúde Para Todos 
no Ano 2000 (Conferência Internacional sobre Cuidados de 
Saúde Primários) - almejou combater as desigualdades entre os 
povos e a alcançar a audaciosa meta de “Saúde Para Todos no 
Ano 2000”. 
1986 − Carta de Ottawa (Canadá) − Promoção da Saúde nos 
Países Industrializados (1ª Conferência Internacional sobre 
Promoção da Saúde) – visou aumentar a capacidade dos 
indivíduos e das comunidades para controlarem a sua saúde, no 
sentido de melhorá-la. Nesse mesmo momento no Brasil surgia o 

movimento denominado Reforma Sanitária – amplamente 
debatido por ocasião da VIII Conferência Nacional de Saúde 
(1986), cujas repercussões culminaram na redação do artigo 196 
da Constituição de 1988: “A saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

35. Analisando a trajetória explorada no Texto II, podemos 
concluir que o(a) 

a) saúde sempre foi uma preocupação das autoridades. 
b) controle das doenças há muito é dispendioso e de difícil 

execução. 
c) cura de doenças, de modo geral, depende da população. 
d) saúde coletiva no Brasil avançou a partir de 1988. 
e) promoção da saúde é um movimento exclusivo do Estado. 
 
Analise a charge a seguir para responder à questão 36. 

 

36. A Charge satiriza o(a) 

a) descaso com a saúde da população. 
b) acolhimento à demanda espontânea. 
c) prática das relações de cuidado com a saúde. 
d) atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. 
e) atenção à demanda de emergência no SUS. 
 
37. Quem é considerado o fundador de Paracuru? 

a) Padre Everaldo Bezerra Fialho. 
b) Padre João Francisco Nepomuceno da Rocha. 
c) Padre José Cajuaz Filho. 
d) Padre José Olavo Rodrigues. 
e) Padre Luiz Beviláqua Vieira. 
 
38. Sobre o município de Paracuru, marque a opção 
INCORRETA. 

a) Originou-se de uma vila de pescadores à beira mar. 
b) Paracuru foi o local escolhido para observação do eclipse 

total do Sol, ocorrido em 15 de abril de 1893. 
c) Quem nasce em Paracuru é Paracuruense. 
d) Ao Norte de Paracuru encontra-se o Oceano Atlântico.  
e) A distância de Paracuru para a capital Fortaleza é de mais 

de 150 Km.  
 
39. Antes de se chamar Paracuru, o município teve outras 
denominações, entre elas, 

a) Lagarto do mar. 
b) Alto Alegre. 
c) Rio de cascalho. 
d) Novo Mar. 
e) Vila do Novo Parazinho. 
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40. São municípios limítrofes de Paracuru: 

a) São Gonçalo do Amarante e Paraipaba. 
b) São Gonçalo do Amarante e São Luiz do Curu. 
c) Paraipaba e São Luiz do Curu. 
d) São Luiz do Curu e Pentecoste. 
e) Pentecoste e São Gonçalo. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. Sobre o Agente Comunitário de Saúde – ACS, marque 
(V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

( ) Deve haver concluído com aproveitamento o curso de 
qualificação básica para formação de ACS. 
( ) Constitui um elo entre a comunidade e o sistema de saúde. 
( ) Tem como responsabilidade atualizar o cadastro das 
famílias. 
( ) Pode distribuir e aplicar vacinas, em casos de visitas 
domiciliares, onde o paciente não pode ser conduzido a uma 
unidade de saúde. 
( ) Por lei, deve residir na área da comunidade que atuar. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V – F – V 
b) V – V – F – F – F 
c) V – V – V – V – V 
d) F – F – F – F – F 
e) F – V – F – V – V. 
 
42. O Agente Comunitário de Saúde tem como uma das 
suas atribuições 

a) o exercício de atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde. 

b) agir mediante ações domiciliares ou comunitárias que lhe 
convier. 

c) atendimentos individuais ou coletivos próximos a sua 
residência.  

d) ações desenvolvidas em conformidade com as diretrizes da 
comunidade.  

e) agir como autônomo, sem a supervisão do gestor municipal, 
distrital, estadual ou federal. 

 
43. Analise as atribuições a seguir. 

I. Agendar consulta ao indivíduo, quando houver necessidade. 
II. Realizar acompanhamento dos grupos de risco. 
III. Reter medicamentos que pacientes deixaram de fazer uso, 

sem autorização dos mesmos. 
IV. Realizar atividades educativas. 

Marque a opção que apresenta conduta(s) que o Agente 
Comunitário de Saúde NÃO deve ter. 

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
e) I – III. 
 
44. Analise as afirmativas a seguir sobre o diagnóstico 
comunitário. 

I. Coleta de dados. 
II. Análise e interpretação de dados coletados. 
III. Planejamento e programação das ações prioritárias. 
IV. Identificação de problemas. 

Marque a opção que corresponde às etapas do diagnóstico 
comunitário. 

a) I – II – III 
b) II – III 
c) III – IV  
d) I – II – IV  
e) I – IV. 
 

45. De acordo com o Ministério da Saúde, as visitas 
domiciliares durante a gestação deverão ser realizadas, na 
frequência possível, para cada localidade pelos agentes 
comunitários preferencialmente, no mínimo, quantas vezes 
por gestação? 

a) Sete.  
b) Quatro.  
c) Três.  
d) Duas. 
e) Somente uma. 
 
46. Sabe-se que a rubéola é uma doença contagiosa e a 
vacinação é o principal meio de controle. Nesse caso, é 
utilizada a vacina tríplice viral, que também imuniza contra 

a) Gripe e hantavírus. 
b) Caxumba e sarampo. 
c) Caxumba e meningite. 
d) Meningite e hepatite. 
e) Meningite e sarampo. 
 
47. Sobre saneamento, analise as afirmativas a seguir.  

I. O sistema de esgotos ajuda a reduzir despesas com o 
tratamento tanto da água de abastecimento, quanto das 
doenças provocadas pelo contato humano com os dejetos, 
além de controlar a poluição das praias. 

II. O esgoto pode ser de vários tipos: sanitário (água usada para 
fins higiênicos e industriais), sépticos (sem tratamento), 
pluviais (águas pluviais), combinado (sanitário + pluvial), cru 
(em fase de putrefação) e fresco (recente, ainda com carbono 
livre). 

III. Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou 
modificar as condições do meio ambiente e tem a finalidade 
de prevenir doenças e promover a saúde. 

IV. Normalmente, qualquer atividade de saneamento tem os 
seguintes objetivos: controle e prevenção de doenças, 
melhoria da qualidade de vida da população, melhorar a 
produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III – IV 
b) I – III 
c) I – III – IV 
d) II – III 
e) II – IV. 
 
48. Sobre o controle da dengue, marque a opção que 
apresenta o procedimento INCORRETO para combate-la.  

a) Eliminação dos criadouros de larvas.  
b) Não deixar pneus ou outro recipiente acumulando água.  
c) Ausência total ou parcial de paredes para aplicação de 

inseticida.  
d) Manter sempre fechada com tampas caixa d’água, cisternas, 

barris e filtros.  
e) Desobstruir as calhas do telhado, para não haver acúmulo de 

água.  
 
49. A transmissão do vírus HIV dá-se através do(a) 

a) picada de mosquito e contato com água contaminada.  
b) sangue e secreção vaginal.  
c) contato em banheira e piscina.  
d) aperto de mão e vias aéreas. 
e) roupas íntimas e uso comum de batom. 
 
50. São Doenças Sexualmente Transmissível, EXCETO: 

a) Gonorreia.  
b) Herpes genital.  
c) Sífilis.  
d) Malária.  
e) Condiloma acuminado. 
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51. Qual das alternativas a seguir se refere a um método 
anticoncepcional de barreira? 

a) Diafragma. 
b) Dispositivo intrauterino (DIU). 
c) Tabela. 
d) Muco cervical. 
e) Pílula. 
 
52. Portadores de Diabetes Mellitus poderão usar os 
seguintes hipoglicemiantes: 

a) Captopril e Hidroclorotiazida. 
b) Glibenclamida e insulina. 
c) Furosemida e insulina. 
d) Glibenclamida e hidroclorotiazida. 
e) Insulina e captopril. 
 
53. Dentre os sintomas apresentados a seguir, marque o 
que NÃO está presente no Diabetes Mellitus. 

a) Emagrecimento e fraqueza. 
b) Fome excessiva. 
c) Febre diurna. 
d) Aumento do volume de urina. 
e) Sede intensa. 
 
54. Com quantos meses deve ser administrado o reforço da 
vacina Pneumocócica 10 v, de acordo com o Calendário 
Nacional de Vacinação, disponível no Sistema Único de 
Saúde (SUS)? 

a) 9. 
b) 10. 
c) 12. 
d) 15. 
e) 36. 
 
55. Quantas doses possui o esquema da vacina Rotavírus 
humano, em situação de rotina, de acordo com o Calendário 
Nacional de Vacinação, disponível no Sistema Único de 
Saúde (SUS)? 

a) 1. 
b) 2. 
c) 2 doses e um reforço. 
d) 3. 
e) 3 doses e 1 reforço. 
 
56. Quantas deverão ser as doses da vacina tetra viral 
administradas às crianças, em situação de rotina, de acordo 
com o Calendário Nacional de Vacinação, disponível no 
Sistema Único de Saúde (SUS)? 

a) 5. 
b) 4.  
c) 3. 
d) 2. 
e) 1. 
 
57. Analise as afirmativas a seguir e marque (V) para as 
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. De acordo com a 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde de 
1996 (NOB 96), a atenção à saúde, que encerra todo o 
conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos os 
níveis de governo, para o atendimento das demandas 
pessoais e das exigências ambientais, compreende três 
grandes campos, que são: 

( ) O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos 
determinantes sociais do processo saúde-doença das 
coletividades, de que são partes importantes questões relativas 
às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos alimentos. 
( ) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, 
incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes de 
vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a 

operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o 
pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e outros). 
( ) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às 
pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no âmbito 
ambulatorial e hospitalar, bem como em outros espaços, 
especialmente no domiciliar.  

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V  
b) V – V – F  
c) F – V – V 
d) F – F – F 
e) F – V – F. 
 
58. É a condição de segurança alcançada por um conjunto 
de ações destinadas à prevenir, controlar, reduzir ou eliminar 
riscos inerentes às atividades que possam comprometer a 
saúde humana, animal e vegetal e ao ambiente. Essa 
afirmativa se refere ao conceito de 

a) análise de risco. 
b) agentes biológicos. 
c) barreiras de contenção. 
d) biossegurança. 
e) classe de risco. 
 
59. O SUS, Sistema Único de Saúde, está colaborando para 
desenvolver a dignidade aos brasileiros, como cidadãos e 
como seres humanos. Sua estratégia principal é a 

a) vacinação. 
b) saúde da família. 
c) distribuição gratuita de medicamentos. 
d) assistência neonatal. 
e) saúde do idoso. 
 
60. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) vai acompanhar 
todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo 
ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à 
saúde. Dentre essas ações estão o(a) 

I. incentivo ao aleitamento materno. 
II. incentivo ao cumprimento do calendário vacinal. 
III. administração da vacina BCG nos recém-nascidos de baixo 

peso.  
IV. prevenção de acidentes na infância. 
V. busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II 
b) II – IV 
c) I – II – IV – V 
d) I – III 
e) III – IV – V. 
 
 


