PROCESSO SELETIVO
IABAS ACS SETEMBRO 2015

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CADERNO: 2
AGENDA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluído o tempo de preenchimento do
cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não
retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e
somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas
assinaturas.
4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o
gabarito (não poderá copiar seus assinalamentos), pois a imagem do seu cartão
de respostas será disponibilizado em http://concursos.biorio.org.br na data
prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 45
(quarenta e cinco) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 05 (cinco) opções e somente uma correta.
3 - Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no cartão de
respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente
ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar
o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que consta neste
caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de
Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado
nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada
mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da
prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com recurso
administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.

l 04/10/2015, PROVAS OBJETIVAS.
l 05/10/2015, Divulgação dos Gabaritos
Preliminares e Disponibilização dos
Exemplares das Provas Objetivas.
l 05/10/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões de Respostas das Provas
Objetivas.
l 06/10 e 07/10/2015, Interposição de
Recursos Administrativos quanto as
questões das Provas Objetivas.
l 09/10/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas
Preliminares das Provas Objetivas.
l 09/10/2015, Divulgação do Resultado
Final das Notas das Provas Objetivas.
l 09/10/2015, Relação dos Candidatos
Convocados para a Entrevista Técnica.
l 13/10 e/ou 14/10/2015, ENTREVISTA
TÉCNICA.
l 15/10/2015, Resultado Final da Entrevista
Técnica.
l 16/10/2015, Divulgação do Resultado
Final.

INFORMAÇÕES:
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: iabas2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

“Em 4 de outubro de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1
bilhão de usuários ativos, sendo por isso a maior rede social em
todo o mundo. Em média 316.455 pessoas se cadastram, por
dia, no Facebook, desde sua criação em 4 de fevereiro de 2004.
Os usuários devem se registrar antes de utilizar o site, após
isso, podem criar um perfil pessoal, adicionar outros usuários
como amigos e trocar mensagens, incluindo notificações
automáticas quando atualizarem o seu perfil. Além disso, os
usuários podem participar de grupos de interesse comum de
outros utilizadores...”.

TEXTO I
O FACEBOOK
Facebook é um site e serviço de rede social que foi
lançado em 4 de fevereiro de 2004, operado e de
propriedade privada da Facebook Inc. Em 4 de outubro
de 2012, o Facebook atingiu a marca espantosa de
1 bilhão de usuários ativos, sendo por isso a maior rede
social em todo o mundo. Em média 316.455 pessoas se
cadastram, por dia, no Facebook, desde sua criação em
4 de fevereiro de 2004. Os usuários devem se registrar
antes de utilizar o site, após isso, podem criar um perfil
pessoal, adicionar outros usuários como amigos e
trocar mensagens, incluindo notificações automáticas
quando atualizarem o seu perfil. Além disso, os usuários
podem participar de grupos de interesse comum de
outros utilizadores, organizados por escola, trabalho ou
faculdade, ou outras características, e categorizar seus
amigos em listas como “as pessoas do trabalho” ou
“amigos íntimos”. O nome do serviço decorre do nome
coloquial para o livro dado aos alunos no início do ano
letivo por algumas administrações universitárias nos
Estados Unidos para ajudar os alunos a conhecerem uns
aos outros. O Facebook permite que qualquer usuário
que declare ter pelo menos 13 anos possa se tornar
usuário registrado do site. (Wikipedia, setembro de
2015)

A opção em que os termos destacados (sublinhados no
segmento) mostram valor de tempo são:
(A) em 4 de outubro / em todo o mundo / por dia.
(B) após / antes de / desde.
(C) por isso / quando / além disso.
(D) em todo o mundo / por dia / após.
(E) antes de / além disso / por dia.

QUESTÃO 4

“Os usuários devem se registrar antes de utilizar o site”.
A forma de reescrever-se esse segmento do texto que mantém
a correção e o significado original é:
(A) Antes de utilizar o site, os usuários devem registrar-se.
(B) Os usuários devem registrarem-se antes de utilizar o site.
(C) Os usuários devem, antes de utilizar o site, registrarem-se.
(D) Antes de utilizarem o site, devem registrar-se os usuários.
(E) Devem registrar-se os usuários, antes da utilização do site.

QUESTÃO 1

QUESTÃO 5

O texto acima deve ser classificado como:

“Os usuários devem se registrar antes de utilizar o site, após
isso, podem criar um perfil pessoal, adicionar outros usuários
como amigos e trocar mensagens, incluindo notificações
automáticas quando atualizarem o seu perfil”.
Entre as formas nominais sublinhadas, aquela que NÃO é
impessoal é:

(A) publicitário, pois pretende obter novos participantes para
o Facebook.
(B) didático, pois pretende ensinar as funções do Facebook, em
termos claros.
(C) informativo, pois destina-se a dar a conhecer o Facebook
aos leitores.
(D) preditivo, pois tem por finalidade prever o futuro do
Facebook.
(E) normativo, pois deseja indicar os princípios legais do
Facebook.

(A) registrar.
(B) utilizar.
(C) criar.
(D) adicionar.
(E) trocar.

QUESTÃO 2

QUESTÃO 6

O segmento sublinhado abaixo que corresponde a um
complemento e não a um adjunto é:

“O Facebook permite que qualquer usuário que declare ter pelo
menos 13 anos possa se tornar usuário registrado do site”.

(A) participar de grupos.
(B) grupos de interesse.
(C) serviço de rede social.
(D) interesse comum de outros utilizadores.
(E) fevereiro de 2004.

As formas verbais abaixo que mostram correspondência
correta de tempos verbais são:
(A) permite/declarasse.
(B) permitirá / declarasse.
(C) permitia / declarasse.
(D) permitiu / fosse declarado.
(E) permitiria / declare.
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QUESTÃO 7

O adjetivo sublinhado abaixo classificado como adjetivo de
relação, que possui como uma marca a impossibilidade de
variação de grau superlativo é:

QUESTÃO 11

Avalie se são atribuições específicas do ACS:

(A) marca espantosa.
(B) usuário ativo.
(C) interesse comum.
(D) amigos íntimos.
(E) rede social.

I.

trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica
definida, a microárea, cadastrar todas as pessoas de sua
microárea e manter os cadastros atualizados.
II. orientar as famílias quanto à utilização dos serviços
de saúde disponíveis e acompanhar, por meio de
visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua
responsabilidade.
III. desenvolver atividades de promoção da saúde, de
prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde,
por meio de visitas domiciliares e de ações educativas
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade,
como por exemplo, combate à dengue, malária,
leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada,
principalmente a respeito das situações de risco.
IV. estar em contato permanente com as famílias,
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da
saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento
das pessoas com problemas de saúde.

QUESTÃO 8

Categorização de amigos inadequada para o Facebook seria:
(A) colegas de turma.
(B) companheiros do escritório.
(C) vizinhos da mesma rua.
(D) eleitores do mesmo partido.
(E) funcionários da firma.

TEXTO II

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e IV, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 12

As visitas domiciliares do ACS devem ser programadas em conjunto
com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade
de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas
mais vezes, mantendo como referência a média de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 9

Uma observação inadequada sobre os componentes dos
quadrinhos acima é:
(A) a tira é uma composição de elementos verbais e não verbais.
(B) a presença do cão não trouxe o resultado esperado.
(C) a cena do último quadrinho confirma a fala do primeiro.
(D) a grafia em maiúsculas indicam tom de fala mais intenso.
(E) as falas inseridas em balões pertencem a um só enunciador.

QUESTÃO 10

Os quadrinhos mostram a presença de linguagem coloquial; o
segmento que indica uma outra variedade de linguagem é:
(A) “quero ele”.
(B) “se ele saísse do colo desse cara”.
(C) “Nossa, que cão lindo!”.
(D) “E é de raça. Belo animal”.
(E) “A pedida agora é postar fotos com cães”.
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1 (uma) visita/família/semestre.
2 (duas) visitas/família/semestre.
1 (uma) visita/família/mês.
2 (duas) visitas/família/mês.
1 (uma) visita/família/semana.
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QUESTÃO 13

(C) Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à
saúde do usuário no SUS.
(D) Mapa da Saúde - descrição geográfica da distribuição de
recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados
pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade
instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido
a partir dos indicadores de saúde do sistema.
(E) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde - acordo
de colaboração firmado entre entes federativos com a
finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde,
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização
de sua execução e demais elementos necessários à
implementação integrada das ações e serviços de saúde.

Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, as seguintes afirmativas
são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 A saúde é um direito eventual do ser humano, podendo
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.
 O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e sociais
que visem à redução de riscos de doenças e de outros
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a
sua promoção, proteção e recuperação.
 O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das
empresas e da sociedade.
 São determinantes, mas não condicionantes, da saúde,
entre outros: a alimentação, a moradia, o saneamento
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação,
a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens
e serviços essenciais.

QUESTÃO 16

Avalie se, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter
ações e serviços de:

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - atenção primária.
II - urgência e emergência.
III - atenção psicossocial.
IV - atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
V - vigilância em saúde.

V, V, V e V.
V, F, V e F.
F, V, F e V.
F, V, F e F.
F, F, F e F.

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14

“Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas
de prevenção e controle das doenças ou agravos.”

QUESTÃO 17

Essa é uma definição possível de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e IV, apenas.
III e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
I, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

O Artigo 8o do Decreto 7508/11 preconiza: “O acesso universal,
igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas
Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e
hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.”

saúde do trabalhador.
vigilância sanitária.
vigilância epidemiológica.
controle social do SUS.
acolhimento.

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas
Redes de Atenção à Saúde os seguintes serviços, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15

De acordo com o Decreto 7508/11, as seguintes definições
estão corretas, EXCETO:
(A) Região de Saúde - 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.
(B) Rede de Atenção à Saúde - serviços de saúde específicos
para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou
de situação laboral, necessita de atendimento especial.
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de atendimento jurisdicional.
de atenção primária.
de atenção de urgência e emergência.
de atenção psicossocial.
especiais de acesso aberto.
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QUESTÃO 18

(D) apoiar e estimular a adoção da estratégia Saúde da
Família pelos serviços estaduais de saúde como estratégia
prioritária de expansão, consolidação e qualificação da
atenção básica à saúde.
(E) planejar, apoiar, monitorar e avaliar a Atenção Básica.

De acordo com o decreto 7508/11, as seguintes afirmativas
relativas ao planejamento da saúde estão corretas, EXCETO:
(A) O processo de planejamento da saúde será ascendente
e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os
respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as
necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade
de recursos financeiros.
(B) O planejamento da saúde é facultativo para os entes
públicos.
(C) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a
serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de
acordo com as características epidemiológicas e da organização
de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
(D) No planejamento devem ser considerados os serviços
e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma
complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os
Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
(E) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das
necessidades de saúde e orientará o planejamento
integrado dos entes federativos, contribuindo para o
estabelecimento de metas de saúde.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE
INFORMÁTICA
QUESTÃO 21

Em uma planilha criada no Excel do pacote MSOffice 2013 BR,
foi inserida, na célula C3, uma expressão que mostra a soma de
todos os valores digitados nas células A1, B1 C1 e D1. Nessas
condições, a expressão inserida em C3 foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 19

Em relação à Atenção Básica, avalie se as afirmativas a seguir
são falsas (F) ou verdadeiras (V):

QUESTÃO 22

No Powerpoint 2013 BR, um funcionário do IABAS está
acessando o slide 17 em modo de edição e pressionou a tecla
de função F5, com o objetivo de:

 É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e
capilaridade, próxima da vida das pessoas.
 Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal
porta de entrada e centro de comunicação da Rede de
Atenção à Saúde.
 Orienta-se pelos princípios da universalidade, da
acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado,
da integralidade da atenção, da responsabilização, da
humanização, da equidade e da participação social.
 Considera o sujeito em sua singularidade e inserção
sociocultural, buscando produzir a atenção integral.

(A) configurar um dos tipos de transição entre os slides da
apresentação.
(B) exibir a apresentação de slides a partir do começo.
(C) inserir clip-art no slide 17.
(D) exibir a apresentação de slides a partir do slide de número 17.
(E) configurar um dos tipos de animação entre os slides da
apresentação.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=SOMA(A1@D1)
=SOMA(A1&D1)
=SOMA(A1$D1)
=SOMA(A1:D1)
=SOMA(A1;D1)

QUESTÃO 23

No que diz respeito à operação de um microcomputador,
observe a figura abaixo, que ilustra um pen-drive, dispositivo
muito usado atualmente no armazenamento de dados.

V, V, V e V.
V, F, V e F.
F, V, V e F.
V, F, F e F.
F, F, F e V.

QUESTÃO 20

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, as
responsabilidades comuns a todas as esferas de governo
incluem as seguintes, EXCETO:
O tipo de conexão empregado pelo pen-drive é conhecido pela
seguinte sigla:

(A) garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento
das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas
responsabilidades.
(B) estabelecer, nos respectivos Planos de Saúde, prioridades,
estratégias e metas para a organização da Atenção Básica.
(C) desenvolver, disponibilizar e implantar os sistemas de
informações da Atenção Básica de acordo com suas
responsabilidades.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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SATA
HDMI
USB
PDI
PS2
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QUESTÃO 24

Um Agente Comunitário de Saúde está acessando o ambiente
gráfico do gerenciador de pastas e arquivos do Windows XP.
Nesse contexto, ele selecionou a pasta CONTROLE no disco C:/.
Para selecionar todos os objetos armazenados nesta pasta, ele
deve executar o seguinte atalho de teclado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)
(E)

Alt + A
Ctrl + A
Shift + A
Ctrl + T
Alt + T

QUESTÃO 28

Atualmente é comum no Brasil o uso do serviço de troca de
mensagens eletrônicas pela internet. Para isso, é necessário
que o usuário possua uma conta de e-mail, criada de acordo
com regras e normas. Nesse contexto, é válida a seguinte conta
de e-mail:

QUESTÃO 25

Um profissional da área de saúde está navegando no browser
Firefox Mozilla em um computador com sistema operacional
Windows 8 BR. Em determinado momento, ele executou o
atalho de teclado
seguinte recurso:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

, para acessar o

QUESTÃO 29

Área de Trabalho.
Painel de Controle.
Área de Transferência.
Painel de Configurações.
Área de Notificação.

Na digitação de um texto no Word 2010 BR, o ícone
é acionado com o objetivo de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 26

No Internet Explorer 11 BR, a sigla URL está associada ao
seguinte conceito:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

iabas.gov.br&e-mail.br
https://www.iabas.gov.br
ftp://iabas.gov.br/index.html
ouvidoria.rj@iabas.gov.br
contato%iabas.saude.br

bloqueio de pop-up.
visualização para impressão.
endereço eletrônico de um site.
exibição de downloads realizados.
exclusão do histórico de navegação.

alterar a cor da fonte.
aplicar quebra de página.
modificar o tamanho da fonte.
editar o rodapé de um documento.
inserir números de páginas no documento.

QUESTÃO 30

Um funcionário do IABAS pressionou uma tecla de
função para salvar em um arquivo, com a opção
, um texto digitado no Word
2010 BR. A tecla de função pressionada foi:

QUESTÃO 27

No browser Firefox Mozilla, o acionamento de um ícone
tem por finalidade verificar o andamento dos downloads e
corresponde à execução do atalho de teclado Ctrl + J. Esse
ícone é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
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F8
F9
F10
F11
F12
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QUESTÃO 33

Muitas ações de saneamento promovem efeitos benéficos na
saúde. Em relação ao tema, avalie se as afirmativas a seguir são
falsas (F) ou verdadeiras (V):

QUESTÃO 31

O ECA preconiza que a criança e o adolescente têm direito
a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de
políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas
de existência. Em relação à gestação, avalie se as afirmativas a
seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

 Água de boa qualidade para o consumo humano e seu
fornecimento contínuo asseguram a redução e controle
de: diarreias, cólera, dengue, febre amarela, tracoma,
hepatites, conjuntivites, poliomielite, escabioses,
leptospirose, febre tifoide, esquistossomose e malária.
 Coleta regular, acondicionamento e destino final adequado
dos resíduos sólidos diminuem a incidência de casos de:
peste, febre amarela, dengue, toxoplasmose, leishmaniose,
cisticercose, salmonelose, teníase, leptospirose, cólera e
febre tifoide.
 Esgotamento sanitário adequado é fator que contribui para
a eliminação de vetores da: malária, diarreias, verminoses,
esquistossomose, cisticercose e teníase.
 Melhorias sanitárias domiciliares estão diretamente
relacionadas com a redução de: doença de Chagas,
esquistossomose, diarreias, verminoses, escabioses,
tracoma e conjuntivites.

 É assegurado à gestante, através do Sistema Único de
Saúde, o atendimento pré e perinatal.
 A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento,
segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos
princípios de regionalização e hierarquização do Sistema.
 A parturiente será atendida preferencialmente pelo
mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.
 Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à
gestante e à nutriz que dele necessitem e proporcionar
assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré
e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar
as consequências do estado puerperal.

As afirmativas são respectivamente:

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V, F e F.
F, V, F e V.
V, V, V e V.
F, F, F e F.
V, F, V e V.

QUESTÃO 34

QUESTÃO 32

Doença muito comum no Brasil, causada pela infestação de
vermes platelmintos trematódeos parasitando as veias do
fígado e intestino no ser humano.

O Estatuto do Idoso assegura a atenção integral à saúde do idoso,
por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindolhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção,
proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial
às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

O ciclo de vida desse invertebrado passa por um hospedeiro
intermediário e por outro definitivo. Inicialmente, o ovo
contido nas fezes de uma pessoa contaminada, quando
depositado em ambientes aquáticos, se transforma em uma
larva aquática ciliada denominada miracídio. Essa larva se
instala temporariamente em um tipo específico de caramujo
planorbídeo (gênero Biomphalaria), modificando-se em uma
larva chamada cercaria.

Avalie se a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão
efetivadas por meio de:
I. Cadastramento da população idosa em base territorial.
II. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios.
III. Unidades geriátricas de referência, com pessoal
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social.
IV. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a
população que dele necessitar e esteja impossibilitada
de se locomover, inclusive para idosos abrigados e
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem
fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder
Público, nos meios urbano e rural.
V. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para
redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

As cercarias penetram ativamente através da epiderme,
quando as pessoas (principalmente os ribeirinhos) usufruem
de cursos d’água contaminados. Após a penetração, as larvas
atingem a corrente sanguínea, por onde são transportadas
até o intestino e fígado, fixando-se aí por meio de ventosas e
reproduzindo-se sexuadamente.
O texto refere-se à seguinte doença:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estão corretos os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V, V e V.
V, V, F e F.
F, V, F e V.
F, F, V e V.
V, F, F e F.

I, IV e V, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II e V, apenas.
II, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.
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dengue.
esquistossomose.
leptospirose.
leishmaniose.
hanseníase.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

Avalie se as afirmativas a seguir, relativas à leptospirose, são
falsas (F) ou verdadeiras (V):

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental
é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar
suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro,
ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. A atenção
em saúde mental é oferecida no Sistema Único de Saúde (SUS),
a partir da Política Nacional de Saúde Mental.

 O rato é o principal transmissor; isso ocorre porque a urina
do rato contamina esgotos, córregos, água de chuva e lixo.
Enchentes e chuvas fortes contribuem nos países tropicais
e subtropicais para o contato do homem com águas e
lama contaminadas pela urina do roedor, favorecendo o
aparecimento de surtos da doença humana.
 O período de incubação é em média de quinze a trinta
dias.
 Os sintomas incluem febre alta, calafrios, dores de cabeça,
dores musculares, náuseas, vômitos, olhos avermelhados.
 Medidas preventivas incluem armazenar o lixo em sacos
plásticos e em recipientes bem tampados, para a coleta,
armazenar os alimentos em lugares protegidos dos ratos,
evitar contato com águas provenientes de enchentes e
esgotos.

ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde,
consentâneo às suas necessidades.
II. ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo
de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela
inserção na família, no trabalho e na comunidade.
III. ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração.
IV. ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos
invasivos possíveis.

As afirmativas são respectivamente:

Estão corretos:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Avalie se, de acordo com essa Política, os direitos da pessoa
portadora de transtorno mental incluem:
I.

V, V, V e V.
V, V, F e F.
F, V, F e V.
V, F, V e V.
V, F, F e F.

QUESTÃO 36

I e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 38

Em relação ao HIV, vírus causador da AIDS, NÃO é correto
afirmar que:

A participação da comunidade na gestão do SUS se materializa
formalmente por meio das Conferências de Saúde e dos
Conselhos de Saúde, instâncias colegiadas constituídas em cada
esfera de governo. Em relação ao Conselho de Saúde, avalie se
as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

(A) O HIV, vírus da imunodeficiência humana, ataca o sistema
imunológico, responsável por defender o organismo
de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T
CD4+. Alterando o DNA dessas células, o HIV faz cópias de
si mesmo e, depois de se multiplicar, rompe os linfócitos
em busca de outros para continuar a infecção.
(B) Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a aids. Há muitos
soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e
sem desenvolver a doença; esses soropositivos, entretanto,
não transmitem o vírus a outras pessoas.
(C) É sempre importante fazer o teste de AIDS e se proteger
em todas as situações.
(D) HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos
Lentiviridae. Esses vírus compartilham algumas
propriedades comuns: período de incubação prolongado
antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das
células do sangue e do sistema nervoso e supressão do
sistema imune.
(E) No começo da epidemia, pelo fato de a AIDS atingir,
principalmente, os homens homossexuais, os usuários
de drogas injetáveis e os hemofílicos, eles eram, à época,
considerados grupos de risco. Atualmente, fala-se em
comportamento de risco e não mais em grupo de risco,
pois o vírus passou a se espalhar de forma geral, não mais
se concentrando apenas nesses grupos específicos.

 Tem caráter permanente e deliberativo.
 É órgão colegiado composto por representantes do
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários.
 Atua na formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde na instância correspondente,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas
decisões serão homologadas pelo chefe do poder
legalmente constituído em cada esfera do governo.
 A representação dos usuários será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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V, V, V e V.
V, V, F e F.
F, V, F e V.
V, F, V e V.
V, F, F e F.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 42

Em sua atuação, o ACS deve desenvolver ações de prevenção
e monitoramento dirigidas a grupos específicos e a doenças
prevalentes conforme protocolos de saúde pública. Nesse
contexto, as seguintes ações estão corretas, EXCETO:

Avalie, com base na PNAB, se as afirmativas a seguir, relativas
à Estratégia Saúde da Família, são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 Reorganiza a atenção básica no País independentemente
dos preceitos do Sistema Único de Saúde.
 Constitui estratégia de expansão, qualificação e
consolidação da atenção básica.
 Ameniza os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção
básica, modo a reduzir a resolutividade e o impacto na
situação de saúde das pessoas e coletividades.
 Propicia uma importante relação custo-efetividade.

(A) Comunicar à UBS da respectiva microárea os casos existentes
de indivíduos que necessitem de cuidados especiais.
(B) Sensibilizar familiares e seu grupo social para a convivência
com os indivíduos que necessitem de cuidados especiais.
(C) Apoiar o acompanhamento da gravidez e puerpério,
conforme normas estipuladas pelas equipes de saúde
(D) Não orientar as gestantes e seus familiares nos cuidados
relativos à gestação, parto e puerpério, tarefa exclusiva de
enfermeiros e técnicos de enfermagem.
(E) Acompanhar o crescimento, o desenvolvimento e a
situação vacinal das crianças, conforme planejamento das
equipes de saúde.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40

QUESTÃO 43

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) recomenda que
cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no
máximo, ___ pessoas, sendo a média recomendada de ___,
respeitando critérios de equidade para essa definição.

A atuação do ACS nos cuidados com os recém-nascidos é
muito importante. Por esse motivo, o ACS deve saber que as
seguintes vacinas devem ser ministradas aos recém-nascidos:

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente
por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V, V e V.
V, F, V e F.
F, V, F e V.
F, V, F e F.
F, F, F e F.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

400 / 300.
1.000 / 500.
4.000 / 3.000.
6.000 / 5.000.
12.000 / 10.000.

BCG-ID e Hepatite B.
Tetravalente e VOP.
VOP e VOHR.
BCG-ID e VOP.
Hepatite B e Tetravalente.

QUESTÃO 44

É muito importante conhecer e utilizar as definições de
aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo inteiro. O aleitamento
no qual a criança recebe somente leite materno, direto da
mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem
outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes
contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos
minerais ou medicamentos é denominado:

QUESTÃO 41

A equipe mínima de saúde da família deve ser composta pelos
seguintes profissionais, EXCETO:
(A) médico generalista ou especialista em saúde da família ou
médico de família e comunidade.
(B) médico pediatra.
(C) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da
Família.
(D) auxiliar ou técnico de enfermagem.
(E) agentes comunitários de saúde.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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predominante.
misto.
parcial.
exclusivo.
complementado.
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QUESTÃO 45

Avalie se, de acordo com o estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), as seguintes afirmativas estão corretas:
I.

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo a
elas assegurados, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade.
II. É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
III. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer
forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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