Realização:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015

CADERNO DE QUESTÕES
CARGO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
DATA: 22/11/2015
HORÁRIO: das 08 às 12 horas
LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O
CADERNO DE QUESTÕES


Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco)
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.



As questões estão assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA:
01 A 10
LEGISLAÇÃO DO SUS
11 a 20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
21 a 50


O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início
da prova, ressalvados os casos de emergência médica.



As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta
preta ou azul escrita grossa.



Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto que se segue e responda as questões de 01 a 10.
Vocês são os culpados
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Os cachorros aprendem que pular nas pessoas é uma das melhores táticas para conseguir atenção e
interação. Quando eles são filhotes e pulam nas pessoas, elas geralmente começam a brincar com o
cachorrinho ou pegam-no e o acariciam. Não é necessário dizer que vocês mesmos ensinaram esse
comportamento ao animal.
O correto seria nunca ter ensinado o cão a pular nas pessoas. O simples ato de ignorar o filhote
quando ele pula em você é suficiente para eliminar o comportamento, pois a intenção dele de conseguir sua
atenção fracassa, e como você sabe, o fracasso é uma das melhores correções. Mas quem resiste ao assédio
de um animal fofinho e brincalhão?
A maioria das pessoas passa anos dando broncas no cachorro para que ele pare de pular e não entende
por que eles não param! A explicação é simples: o cão aprendeu que pular é uma ótima maneira de conseguir
atenção, e continua sendo! As pessoas, ao corrigirem seus cachorros, estão lhes dando atenção também. As
correções normalmente utilizadas são pegar o cão e colocá-lo no chão ou empurrá-lo, mas em ambos os
casos o cão conseguiu o que queria: atenção e contato corporal. Correções eficientes para esse caso não
incluem contato corporal.
ROSSI, Alexandre. Adestramento inteligente: como treinar seu cão e resolver problemas de comportamento. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 194.

01. A expressão „vocês mesmos‟ (linha 03) refere-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente a um leitor individual do texto.
aos leitores do texto que incentivam o comportamento errado do animal.
a todas as pessoas possíveis.
a qualquer pessoa de modo geral.
a todas as pessoas que têm cachorro.

02. A correção do comportamento errado de um cachorro, segundo o autor o texto, deve passar por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

repreender com gritos o cão.
ignorar o animal quando da ação errada.
colocar o cão no chão.
empurrar o cão.
agredir fisicamente o cão.

03. Levando em conta o trecho “elas geralmente começam a brincar com o cachorrinho” (linhas 02 e 03), julgue os
itens abaixo:
I. A troca da forma verbal „brincar‟ por „diversão‟ exige o uso do acento grave antes do único „a‟ do período;
II. A troca da forma verbal „brincar‟ por „brincadeira‟ não exige o uso do acento grave antes do único „a‟ do
período;
III. O uso de acento grave é obrigatório tanto com a forma verbal „brincar‟ quanto com o substantivo „brincadeira‟.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

04. Levando em conta o trecho “A maioria das pessoas passa” (linha 09), julgue os itens abaixo:
I. A forma verbal „passa‟ só poderia estar no plural;
II. A forma verbal „passa‟ só poderia estar como está, ou seja, no singular;
III. A forma verbal „passa‟ poderia estar também no plural.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.
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05. Para o autor, todos os atos abaixo não são eficientes para a correção de um comportamento inadequado de um
cão, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dar atenção ao cachorro.
Manter contato físico com o cachorro.
Não dar atenção ao cachorro.
Dar biscoito ao cachorro.
Afagar o cachorro.

06. Levando em conta o trecho “Quando eles são filhotes e pulam nas pessoas, elas geralmente começam a brincar
com o cachorrinho ou pegam-no e o acariciam” (linhas 02 e 03), marque a opção que contenha a reescritura
correta do trecho, tanto no que diz respeito ao sentido quanto à correção gramatical.
(A) Quando são filhotes e pulam nas pessoas, estas geralmente começam a brincar com o cãozinho ou o
pegam e o acariciam.
(B) Quando eles são filhotes e pulam nas pessoas, essas geralmente começam a brincar com o cachorrinho ou
pegam-no e acariciam ele.
(C) Uma vez que eles são filhotes e pulam nas pessoas, elas sempre começam a brincar com o cachorrinho ou
pegam-no e o acariciam.
(D) Quando eles são filhotes e pulam nas pessoas, elas geralmente começam à brincar com o cachorrinho ou
pegam ele e o acariciam.
(E) Quando eles são filhotes e pulam nelas, essas geralmente começam a brincar com o cachorrinho ou
pegam-no e o acariciam.
07. A partir do trecho “Mas quem resiste ao assédio de um animal fofinho e brincalhão?” (linhas 07 e 08), julgue os
itens abaixo:
I. A forma verbal „resiste‟ não rege nenhuma palavra no contexto;
II. Se a palavra „assédio‟ for trocada por „perseguição‟, deve-se usar, na palavra substituta, o acento grave;
III. A troca por uma palavra feminina é a única condição para o uso do acento grave.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

08. No que toca às referências textuais das formas pronominais abaixo, marque a opção com a INCORRETA
relação.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

no (linha 03); cachorrinho (linha 03).
dele (linha 06); filhote (linha 05).
ele (linha 09); cachorro (linha 09).
lhes (linha 11); pessoas (linha 11).
lo (linha 13); cão (linha 13).

09. Sobre a forma verbal „continua‟ (linha 11), julgue os itens abaixo:
I. A forma verbal „continua‟ se liga à ideia de que pular é uma ótima maneira de conseguir atenção;
II. Não há necessidade de a forma verbal „continua‟ se ajustar quanto ao tempo à forma verbal do início do
período: „aprendeu‟;
III. Se a forma verbal em questão for acentuada, mudará de classe gramatical.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.
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10. Em “A explicação é simples: o cão aprendeu que pular é uma ótima maneira de conseguir atenção” (linhas 10 e
11), os dois pontos têm a finalidade de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Resumir a ideia expressa na primeira parte do enunciado.
Explicar a ideia expressa na primeira parte do enunciado.
Ratificar a ideia expressa na primeira parte do enunciado.
Retificar a ideia expressa na primeira parte do enunciado.
Corrigir a ideia expressa na primeira parte do enunciado.

LEGISLAÇÃO DO SUS
11. Sobre a lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e
a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências, marque a assertiva INCORRETA em relação aos princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS).
(A) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
(B) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema.
(C) centralização político-administrativa em nível Federal, com direção única em cada esfera de governo.
(D) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
(E) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
12. Sobre a Organização, a Direção e a Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a assertiva
INCORRETA.
(A) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos
seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito
Federal, pela respectiva Fundação Hospitalar de Saúde ou órgão equivalente, e no âmbito dos Municípios,
pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
(B) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as
seguintes atividades: alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e
farmacoepidemiologia; recursos humanos; ciência e tecnologia e saúde do trabalhador.
(C) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de
ensino profissional e superior.
(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde (Conasems) são reconhecidos, respectivamente, como entidades representativas dos entes
estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de
relevante função social, na forma do regulamento.
(E) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde,
integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.
13. A Atenção Básica tem como fundamentos:
I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como
a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o
planejamento e a programação centralizada e em consonância com o princípio da equidade;
II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda
espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde,
tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe e coordenação do cuidado na rede
de serviços;
III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a
descontinuidade das ações de saúde e a longevidade do cuidado.
IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação
e capacitação.
V - realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de
planejamento e programação.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
(A) F, V, F, V, V
(B) V, F, F, V, V
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(C) V, V, F, V, F
(D) F, V, V, V, F
(E) V, F, F, V, F
14. Na Política de Atenção Básica à Saúde, cada esfera de governo tem suas responsabilidades no cumprimento
dos princípios da Atenção Básica na organização e na execução das ações em seu território. Sobre as
responsabilidades de cada esfera de governo, marque a assertiva INCORRETA.
(A) As Secretarias Municipais de Saúde e Distrito Federal responsabilizam-se por garantir infraestrutura
necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais,
equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.
(B) Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal estabelecer, no Plano de Saúde
Municipal e do Distrito Federal, metas e prioridades para a organização da Atenção Básica no seu território.
(C) Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal pactuar, com a Comissão Intergestores
Bipartite, estratégias, diretrizes e normas de implementação da Atenção Básica no Estado.
(D) Ao município cabe inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de
Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica da atenção à saúde;
(E) Compete ao Ministério da Saúde contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde no país, por
meio do apoio à Atenção Básica e do estímulo à adoção da estratégia de Saúde da Família como
estruturante para a organização dos sistemas municipais de saúde;
15. São atribuições da Comissão Intergestores Bipartite - CIB no âmbito da Educação Permanente em Saúde,
EXCETO:
(A) Elaborar e pactuar o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.
(B) Definir o número e a abrangência das Comissões de Integração Ensino-Serviço, sendo no mínimo uma e no
máximo o limite das regiões de saúde estabelecidas para o estado.
(C) Pactuar os critérios para a distribuição, a alocação e o fluxo dos recursos financeiros no âmbito estadual;
(D) Homologar os Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde.
(E) Definir as diretrizes da Política Estadual e do Distrito Federal de Educação Permanente em Saúde, sendo
atribuição do Conselho Estadual de Saúde.
16. A composição das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) deverão ser:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal.
gestores estaduais e municipais de educação e/ou seus representantes.
trabalhadores do SUS e/ou suas entidades representativas.
instituições de ensino com cursos na área da Saúde, por meio de seus distintos segmentos.
movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de educação e do controle social no SUS.

17. A Portaria Nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes
para a consolidação do SUS e aprovando as diretrizes operacionais do referido pacto. Nesse sentido, assinale a
assertiva INCORRETA.
(A) As prioridades do pacto pela vida são saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade
infantil e materna, doenças emergentes e endemias com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose,
malária e influenza, promoção da saúde, atenção básica à saúde.
(B) Os blocos de financiamento para o custeio são: Atenção básica, Atenção de média e alta complexidade,
Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.
(C) O Pacto de Gestão reitera a importância da participação e do controle social com o compromisso de apoio à
sua qualificação.
(D) O Pacto em Defesa do SUS não tem como uma de suas prioridades elaborar e divulgar a carta dos direitos
dos usuários do SUS.
(E) O Piso da Atenção Básica Variável (PAB) passa a ser composto pelo financiamento das seguintes
estratégias: Saúde da Família; Agentes Comunitários de Saúde; Saúde Bucal; Compensação de
especificidades regionais; Fator de incentivo da Atenção Básica aos Povos Indígenas; Incentivo à Saúde no
Sistema Penitenciário.
18. O senhor M.S.F. precisava fazer uma cirurgia de emergência de uma hérnia abdominal encarcerada, porém foi
encaminhado para casa para aguardar a marcação da mesma e veio a falecer antes que ocorresse o
agendamento. Tal situação representa:
(A) acolhimento humanizado à demanda espontânea.
(B) atendimento nas Unidades Básicas de Saúde.
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(C) descaso à atenção à demanda de emergência no SUS.
(D) prática das relações de cuidado com a saúde.
(E) atendimento nas Unidades Básicas de Saúde da necessidade da população.
19. São Princípios norteadores da Política de Humanização:
(A) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão,
fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/responsabilização.
(B) Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.
(C) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade.
(D) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as
diretrizes Nacionais da Educação.
(E) Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na
construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.
20. Fazem partes das Diretrizes específicas da Política Nacional de Humanização por nível de atenção na Atenção
Básica, EXCETO
(A) Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, considerando as políticas
intersetoriais e as necessidades de saúde.
(B) Incentivar práticas promocionais de saúde.
(C) Estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim
das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema.
(D) Comprometer-se com o trabalho em equipe, de modo a aumentar o grau de corresponsabilidade, e com a
rede de apoio profissional, visando a maior eficácia na atenção em saúde.
(E) Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos
demais níveis de assistência.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
21. O Sr. Agripino, Agente Comunitário de Saúde (ACS), ao visitar uma família, encontra uma criança de dois anos e
outra de cinco anos que ainda não tomaram nenhuma vacina porque seus pais têm medo da reação. Diante
desta situação, a conduta correta a ser tomada pelo ACS é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ir até o posto de vacinação mais próximo e registrar a ocorrência.
pegar as crianças ao colo e levá-las ao posto de saúde.
procurar uma pessoa mais velha e distante da família e responsabilizá-la.
orientar os pais das crianças sobre prevenção de doenças e a importância da vacinação.
respeitar a decisão dos pais, visto que são eles os responsáveis.

22. As ações educativas voltadas a pacientes diabéticos realizadas pelo ACS têm por finalidade:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

identificar na população adscrita os membros da comunidade com maior risco de desenvolver diabetes tipo 1.
obrigar os portadores a só fazerem uso da medicação prescrita quando apresentarem elevação da glicose.
fiscalizar se os pacientes estão evitando açúcar, oferecendo sucos e doces durante as reuniões educativas.
verificar os níveis de glicemia e pressão arterial dos pacientes em todas as visitas domiciliares.
orientar a comunidade sobre a importância das mudanças nos hábitos de vida, ligadas à alimentação e à
prática de atividade física rotineira

23. A Esquistossomose é transmitida pelo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Schistosoma campânula.
Schistosoma mansoni
Schistosoma obsignata.
Schistosoma trichiura.
Schistosoma vulpis.

24. Sobre a distribuição geográfica e prevalência da leishmaniose visceral, é INCORRETO afirmar:
(A) A leishmaniose visceral ocorre apenas nas Américas.
(B) A área mais endêmica no Brasil é o Nordeste.
(C) Certo grau de umidade é necessário, razão pela qual os casos ocorrem em vales, margens de rios, de lagos
e incidem em certas épocas do ano.
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(D) Áreas rurais são mais atingidas pela endemia.
(E) Condições de habitação miseráveis (barro) próximas a matas e quintais com criação de animais domésticos
(reservatório para o homem).
25. Que princípio diz que todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o sistema de saúde; como, no
entanto, o Brasil contém disparidades sociais e regionais, as necessidades de saúde variam.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Equidade
Universalidade
Integralidade
Hierarquização
Regionalização

26. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, marque a opção INCORRETA.
(A) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação e a manutenção da saúde.
(B) É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob
forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas
populações.
(C) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde
de maior frequência e relevância em seu território.
(D) Não é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da
universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade,
da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
(E) A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na
inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a
redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo
saudável.
27. Sobre o Sistema Único de Saúde, marque a opção INCORRETA.
(A) O Sistema Único de Saúde, o SUS, é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
(B) À iniciativa privada não é permitido participar desse sistema de maneira complementar.
(C) O SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais consagradas na Constituição de 1988.
Seus princípios apontam para a democratização nas ações e nos serviços de saúde que deixam de ser
restritos e passam a ser universais, da mesma forma, deixam de ser centralizados e passam a nortear-se
pela descentralização.
(D) Na verdade, o SUS representa a materialização de uma nova concepção acerca da saúde em nosso país.
Antes a saúde era entendida como “o Estado de não doença”, o que fazia com que toda lógica girasse em
torno da cura de agravos à saúde.
(E) O SUS é um sistema de saúde de abrangência nacional, porém, coexistindo em seu âmbito subsistemas em
cada estado (o SUS estadual) e em cada município (SUS municipal). É sempre bom lembrar que a ênfase
está nos municípios.
28. NÃO é característica do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica:
(A) Programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos problemas de saúde mais
frequentes, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea.
(B) Assistência básica integral e contínua, organizada à população adscrita, com garantia de acesso ao apoio
diagnóstico e laboratorial.
(C) Sem definição do território de atuação das unidades básicas de saúde.
(D) Realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas.
(E) Participação das equipes no planejamento e na avaliação das ações.
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29. O nome dado ao conjunto de processos interativos compreendendo as inter-relações do agente, do suscetível e
do meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o
estímulo patológico no meio ambiente, ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao
estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Saúde
História natural das doenças.
Causadores de doenças humanas.
Doenças Infecciosas.
Período Patogênico.

30. De acordo com a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, elimine a opção INCORRETA.
(A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício.
(B) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais.
(C) Um dos objetivos do SUS é promover a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades
preventivas.
(D) Um dos princípios do SUS é a preservação da autonomia das pessoas na defesa apenas no que diz
respeito à sua integridade física.
(E) São atribuições comuns à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a realização de
pesquisas e estudos na área de saúde.
31. Levando em consideração os objetivos da Estratégia de saúde da família, aponte a opção CORRETA.
(A) A Estratégia de Saúde da família reorganiza o atendimento básico de saúde, ao prestar assistência à
comunidade por meio da prevenção, educação, reabilitação e promoção.
(B) O ACS pode ou não pertencer à comunidade localizada na clínica onde ele pretende atuar.
(C) A Estratégia de saúde da família tem como foco principal o tratamento das doenças e a recuperação do
paciente enfermo.
(D) O usuário nunca deve procurar diretamente a unidade, devendo esperar sempre que o ACS vá até a sua
residência e marque a consulta.
(E) A participação popular e a equipe multiprofissional não fazem parte do trabalho realizado na Estratégia de
Saúde da Família.
32. São fundamentos e diretrizes da atenção básica todos os itens abaixo, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a descrição do território.
saber centralizado na equipe de saúde.
universalidade do acesso.
desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes.
estimulação da participação do usuário.

33. A vacina tríplice (DPT) imuniza contra as seguintes doenças:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tétano, catapora e caxumba.
Tétano, coqueluche e difteria.
Cólera, coqueluche e tétano.
Tétano, dengue e poliomielite.
Nenhuma das anteriores.

34. Sobre o Cartão Nacional de Saúde, assinale a afirmação CORRETA.
(A) Só é fornecido a pessoas de baixa renda.
(B) Pode ser utilizado em todos os países do mercosul para atendimento gratuito.
(C) No Mercosul pode ser utilizado somente em instituições de saúde do Chile e da Argentina, para atendimento
gratuito.
(D) Fora do Brasil, pode ser utilizado somente em instituições de saúde do Uruguai, para atendimento gratuito.
(E) Pode ser utilizado por qualquer cidadão independentemente da renda familiar.

8|Página

Prefeitura Municipal de Bom Jesus - Concurso Público – Edital 01/2015 – Cargo: Agente Comunitário de Saúde

35. A respeito da visita domiciliar feita por um agente comunitário de saúde, assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É dispensável o planejamento da visita domiciliar.
É interessante combinar com a família o melhor horário para a visita.
Não existe necessidade de informar o motivo da visita.
Deve-se chamar a pessoa pelo apelido após a primeira visita.
Faz-se desnecessário, após a segunda visita, a permissão para entrar no domicílio.

36. O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) é um:
(A) Instrumento de informação de agravos e notificação.
(B) Sistema de informação a respeito de orçamentos públicos em saúde.
(C) Instrumento gerencial dos sistemas locais de saúde por meio do qual se obtém informações sobre cadastros
de famílias e outras condições.
(D) Setor de recursos humanos do Ministério da Saúde que oferece informações acerca dos agentes
comunitários de saúde.
(E) Sistema de Informação do Programa de Agente Comunitário de Saúde (SIPACS).
37. De acordo com o decrete nº 3.189/1999, cabe ao agente comunitário de saúde:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ignorar registros de nascimentos e óbitos.
Residir fora da própria comunidade para não se envolver diretamente.
Criar instrumentos individuais para diagnósticos demográficos e socioculturais.
Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família.
Dedicar-se às situações de promoção da saúde, sem se preocupar com a prevenção de doenças.

38. As ações de controle da dengue enfocando a visita domiciliar, a aplicação de larvicidas em criadouros e a
quantificação do índice de Bretau se enquadram em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ações de prevenção secundária (diagnóstico precoce).
Ações de proteção coletiva e prevenção primária (promoção de saúde).
Ações de prevenção terciária.
Ações de prevenção primária (proteção específica).
Ações de prevenção de alta complexidade.

39. O Ministério da Saúde recomenda que logo após o nascimento deve ser iniciado o esquema básico de vacinação
da criança. Sendo assim, os recém-nascidos podem, ainda no berçário, receber a vacina BCG por via
intradérmica e a vacina contra:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hemófilo, por via subcutânea.
Tétano, por via intramuscular.
Hepatite A, por via subcutânea.
Rubéola, por via subcutânea.
Hepatite B, por via intramuscular.

40. São situações nas quais se recomenda o adiamento da vacinação:
(A) Durante a evolução de doenças agudas febris graves.
(B) Até 3 meses após o tratamento com imunodepressores ou com corticosteroides em altas doses, exceto para
vacinas de componentes e de microrganismos mortos.
(C) Uso de qualquer tipo de antimicrobianos.
(D) Casos de desnutrição.
(E) Desnutrição e diarreia leve.
41. Entre outras medidas que devem ser adotadas para profilaxia da fissura mamilar, pode-se citar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Adoção de rigorosa higiene do mamilo com sabonete líquido.
O esvaziamento completo da mama com bomba elétrica após a mamada.
Exposição diária dos seios ao sol, por até 15 minutos, entre as 8 e 10 horas da manhã.
Rigorosa fricção diária com sabão de coco.
Suspender a amamentação.
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42. O Ministério da Saúde preconiza que o exame preventivo de câncer de colo uterino pelo método de Papanicolau
seja realizado:
(A) Anualmente, para mulheres com atividade sexual.
(B) A cada 6 meses, após a obtenção de um exame com resultado positivo para contaminação por tricomonas.
(C) A cada 5 anos, para mulheres que nunca tenham mantido relações sexuais ou com idade superior a 60
anos, após a obtenção de, pelo menos, um exame com resultado negativo.
(D) A cada 3 anos, após a obtenção de 2 exames com resultados negativos, com 1 ano de intervalo entre eles.
(E) Anualmente, para todas as mulheres independentemente da idade ou tipo de atividade sexual.
43. A ingestão de água contaminada e de alimentos preparados com ela pode ocasionar as seguintes doenças:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hepatite infecciosa, cólera ou febre tifoide.
Hepatite infecciosa, disenteria amebiana ou leptospirose.
Disenteria bacilar, leptospirose ou esquistossomose.
Febre tifoide, cólera ou leptospirose.
Febre tifoide, disenteria bacilar.

44. Na construção de uma fossa seca, os seguintes cuidados devem ser observados:
(A)
(B)
(C)
(D)

Que o local seja livre de animais domésticos e ofereça acesso para córrego ou rio.
Que o local seja livre de enchentes, distante de poços e fontes.
Que o local seja de fácil acesso aos usuários e ofereça acesso para um córrego.
Que haja uma fonte de abastecimento de água próxima ao local, para a adequada limpeza da área,
evitando-se odores desagradáveis e moscas.
(E) Que a construção fique acima da fonte e poços de água.

45. São fatores que aumentam o risco do câncer de colo de útero:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nuliparidade.
Poucos parceiros sexuais.
Gravidez após os 21 anos.
Carência de vitaminas.
Gravidez antes dos 21 anos.

46. Os filhos de hansenianos devem ser afastados dos pais com doença ativa e sem tratamento:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aos 5 anos.
Aos 10 anos.
Aos 2 anos.
Ao nascer.
Aos 3 anos.

47. A sífilis congênita é uma doença infecciosa transmitida ao feto pela gestante infectada por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Toxoplasma gondii.
Tripanossoma cruzi.
Treponema pallidum.
Trichomonas vaginalis.
Estreptococus.

48. O nome mais antigo e vulgar da hanseníase é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Lepra.
Gripe.
Tuberculose.
Tifo.
Malária.
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49. A leptospirose é uma doença infectocontagiosa causada pela Leptospira interrogans. A transmissão desse
microrganismo se dá por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Secreção.
Saliva.
Sangue.
Fezes.
Urina.

50. Hipertensão e Hipotensão são, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pressão abaixo da média e pressão acima da média.
Pressão acima da média e pressão abaixo da média.
Pressão com valores normais e pressão abaixo da média.
Pressão acima da média e pressão com valores normais.
Pressão máxima e mínima normais.
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