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PORTUGUÊS 
 
01. Observe a tira, analise as afirmações e responda:

I.  Pela leitura do texto compreende-se que Mafalda 
credita num mundo melhor. 

II.  A mãe de Mafalda demonstra otimismo com relação
ao mundo atual. 

III.  Mafalda não acredita no que a mãe diz.
 
Está correto o que se diz em: 

A) I apenas 
B) II apenas 
C) III apenas 
D) II e III apenas 
E) I e III apenas 

 
02. Leia o texto e responda: 

"Não deixe de acreditar no amor, mas certifique
estar entregando seu coração para alguém que dê valor aos 
mesmos sentimentos que você dá, manifeste suas idéias e 
planos, para saber ...se vocês combinam, e certifique
que quando estão juntos aquele abraço vale mais que qua
quer palavra..." 

Luís Fernando Veríssimo

Qual das palavras abaixo, presentes no texto, não está corr
tamente acentuada, segundo o Novo Acordo Ortográfico?

A) você 
B) alguém 
C) idéias 
D) dê 
E) dá 

 
03. Na frase: “Meu filho acredita em mula
termo sublinhado tem a função sintática de: 

A) Objeto direto 
B) Objeto indireto 
C) Objeto direto pleonástico 
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Observe a tira, analise as afirmações e responda: 

 

se que Mafalda a-

A mãe de Mafalda demonstra otimismo com relação 

Mafalda não acredita no que a mãe diz. 

"Não deixe de acreditar no amor, mas certifique-se de 
coração para alguém que dê valor aos 

mesmos sentimentos que você dá, manifeste suas idéias e 
planos, para saber ...se vocês combinam, e certifique-se de 
que quando estão juntos aquele abraço vale mais que qual-

Luís Fernando Veríssimo 

Qual das palavras abaixo, presentes no texto, não está corre-
tamente acentuada, segundo o Novo Acordo Ortográfico? 

em mula-sem-cabeça”, o 

D) Adjunto adverbial de tempo
E) Adjunto adverbial de instrumento

 
04. Observe o diálogo: 

Mãe: “Joãozinho, o que você quer tomar no lanche?”
Filho: “Ah, mãe, quero leite e iogurte.”
Mãe: “Não, ou você toma um ou outro
 
A oração em destaque no diálogo é coordenada:

A) Aditiva 
B) Adversativa 
C) Explicativa 
D) Conclusiva 
E) Alternativa 

 
05. Observe o trecho abaixo, retirado da 
de Victor & Leo: 

Se você pensa que sou 
Nas coisas que dizem respeito ao coração
Se engana muito 
Sou vivido 
Conheço cada passo de uma paixão...

A palavra em destaque poderia ser substituída, com o mesmo 
significado, por: 

A) Sábio 
B) Informado 
C) Capacitado 
D) Ignorante 
E) Robusto 

 
06. Nas frases abaixo, todas as crases estão colocadas corr
tamente, exceto em: 

A) Ficou cara à cara com ela.
B) Chegamos à conclusão que a atitude do senhor foi 

precipitada. 
C) Eu a vi novamente à tarde, quando fui jogar fut
D) Ontem comi arroz à grega.
E) Acordamos às cinco horas, pois tínhamos que ir ao 

INSS. 
 
07. Observe a seguinte manchete do site de notícias UOL, de 
03/10/2010: 

Algoz de Nadal, García
2º título da carreira, em Bancoc

 

O espanhol Guillermo 
após tirar de seu caminho o maior favorito ao título do torneio 
de Bancoc, na Tailândia. Neste domingo, ele ergueu sua s
gunda taça da carreira, ao vencer o finlandês Jarkko Niem
nen. 

Número 53 do ranking mundial 
tenista espanhol bateu Rafael Nadal na semifinal, sábado, em 
jogo de três sets. Na decisão, também teve parada dura, mas 
faturou o título pelo placar de 6

Com o resultado, que dá o 18º título a um espanhol este 
ano, García-López deve aparecer por volta da 40ª colocação 
do ranking da ATP. Ele havia enfrentado o finlandês apenas 
uma vez e havia perdido, em 2004.

Nieminen teve um grande desempenho no saque, com 
sete aces e 77% de aproveitamento de primeiro serviço, mas 
não foi o suficiente na luta também pelo segundo título da 
carreira. 
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Adjunto adverbial de tempo 
Adjunto adverbial de instrumento 

que você quer tomar no lanche?” 
“Ah, mãe, quero leite e iogurte.” 

ou você toma um ou outro.” 

A oração em destaque no diálogo é coordenada: 

Observe o trecho abaixo, retirado da música “É a vida”, 

Se você pensa que sou leigo 
Nas coisas que dizem respeito ao coração 

Conheço cada passo de uma paixão... 

A palavra em destaque poderia ser substituída, com o mesmo 

Nas frases abaixo, todas as crases estão colocadas corre-

Ficou cara à cara com ela. 
Chegamos à conclusão que a atitude do senhor foi 

Eu a vi novamente à tarde, quando fui jogar futebol. 
Ontem comi arroz à grega. 
Acordamos às cinco horas, pois tínhamos que ir ao 

Observe a seguinte manchete do site de notícias UOL, de 

Algoz de Nadal, García-López fatura o 
2º título da carreira, em Bancoc 

O espanhol Guillermo García-López não decepcionou 
após tirar de seu caminho o maior favorito ao título do torneio 
de Bancoc, na Tailândia. Neste domingo, ele ergueu sua se-
gunda taça da carreira, ao vencer o finlandês Jarkko Niemi-

Número 53 do ranking mundial _ Nieminen é 60º _ o 
tenista espanhol bateu Rafael Nadal na semifinal, sábado, em 
jogo de três sets. Na decisão, também teve parada dura, mas 
faturou o título pelo placar de 6-4, 3-6 e 6-4, em 1h54. 

Com o resultado, que dá o 18º título a um espanhol este 
ez deve aparecer por volta da 40ª colocação 

do ranking da ATP. Ele havia enfrentado o finlandês apenas 
uma vez e havia perdido, em 2004. 

Nieminen teve um grande desempenho no saque, com 
sete aces e 77% de aproveitamento de primeiro serviço, mas 

uficiente na luta também pelo segundo título da 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB)

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

García-López, de 27 anos, soube aproveitar melhor as 
chances e fechou a partida com uma quebra de saque no m
mento mais importante, em 5-4 no terceiro set.
 
Podemos concluir, de acordo com a notícia, que:

A) García-López perdeu para Rafael Nadal na semifinal 
do campeonato em questão. 

B) Da vez anterior em que García López enfrentou 
Jarkko Nieminen, o finlandês perdeu.

C) Nieminen, com um bom desempenho no saque, na 
final, ganhou e foi campeão. 

D) O torneio em questão ocorreu na Tailândia, e teve 
como campeão o finlandês Guillermo García

E) Garcia-López, campeão do torneio, deve subir no 
ranking da ATP. 

 
08. Na frase: “Penso, logo existo”, do filósofo francês 
Descartes, a conjunção presente nessa frase,
orações coordenadas sindéticas conclusivas. Uma conjunção 
que substituiria corretamente a conjunção “logo” na frase em 
questão encontra-se na opção: 

A) Que 
B) Por isso 
C) Quer 
D) Não obstante 
E) Entretanto 

 
09. “A mensagem focaliza o receptor e organiza
a influenciá-lo, chamar sua atenção. Aparece geralmente nos 
textos publicitários, nos discursos políticos, horóscopos, e 
textos em geral que visam persuadir o receptor.”
 
A caracterização acima melhor se refere à função:

A) Apelativa 
B) Poética 
C) Metalinguística 
D) Emotiva 
E) Referencial 

 
10. Levando em consideração a concordância nominal, ass
nale a alternativa que está INCORRETA : 

A) É proibida a entrada de estranhos. 
B) Ela ficou meio nervosa com a notícia.
C) Há bastantes questões difíceis na prova.
D) Não é permitida entrada de crianças.
E) A minha roupa da festa custou caro.

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS
 
11. A economia da cidade de Mari está baseada:

A) na agropecuária; 
B) na agricultura; 
C) na indústria; 
D) no setor público; 
E) na criação de suínos. 

 
12. Marque a alternativa em que aparece um dos antigos 
nomes de Mari. 

A) Araçagi; 
B) Aragi; 
C) Araçá; 
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López, de 27 anos, soube aproveitar melhor as 
chances e fechou a partida com uma quebra de saque no mo-

4 no terceiro set. 

, que: 

López perdeu para Rafael Nadal na semifinal 

Da vez anterior em que García López enfrentou 
Jarkko Nieminen, o finlandês perdeu. 
Nieminen, com um bom desempenho no saque, na 

questão ocorreu na Tailândia, e teve 
como campeão o finlandês Guillermo García-López. 

López, campeão do torneio, deve subir no 

Na frase: “Penso, logo existo”, do filósofo francês René 
Descartes, a conjunção presente nessa frase, é utilizada em 
orações coordenadas sindéticas conclusivas. Uma conjunção 
que substituiria corretamente a conjunção “logo” na frase em 

organiza-se de forma 
lo, chamar sua atenção. Aparece geralmente nos 

textos publicitários, nos discursos políticos, horóscopos, e 
textos em geral que visam persuadir o receptor.” 

A caracterização acima melhor se refere à função: 

Levando em consideração a concordância nominal, assi-

Ela ficou meio nervosa com a notícia. 
Há bastantes questões difíceis na prova. 
Não é permitida entrada de crianças. 
A minha roupa da festa custou caro. 

CONHECIMENTOS GERAIS  

A economia da cidade de Mari está baseada: 

Marque a alternativa em que aparece um dos antigos 

D) Distrito de Sapé; 
E) Vila de Sapé. 

 
13. Em 1875 foi construída a ferrovia que vinha do Rio de 
Janeiro e acabava no Rio Grande do Norte, a fim de transpo
tar a cana-de-açúcar. Esta ferrovia foi feita a pedido de:

A) D. Pedro II; 
B) D. Pedro I; 
C) Rui Carneiro; 
D) Martins Afonso de Souza;
E) Tiradentes. 

 
14. Quando Luna e Freire chegaram ao município que hoje se 
denomina Mari os habitantes desta terra eram:

A) os Tabajaras; 
B) os Tupinambás; 
C) os Kanindés; 
D) os Kariris; 
E) os Potiguaras. 

 
15. Aponte a alternativa em que aparece uma cidade que não 
faz limite com a cidade de Mari.

A) Gurinhém; 
B) Caldas Brandão; 
C) Sapé; 
D) Guarabira; 
E) Mulungu. 

 
16. O aniversário do município de Mari se dá no dia:

A) 17 de setembro; 
B) 18 de setembro; 
C) 19 de setembro; 
D) 18 de outubro; 
E) 19 de outubro. 

 
17. No mesmo dia em que se comemora o aniversário da 
cidade de Mari também se comemora o dia:

A) do teatro; 
B) da saúde; 
C) da cruz; 
D) do meio ambiente; 
E) do administrador. 

 
18. Assinale a alternativa em que aparece um meio de tran
porte que não é marítimo/fluvial.

A) Navio; 
B) Bonde; 
C) Gôndola; 
D) Lancha; 
E) Barco a vela. 

 
19. O transporte tubular é usado normalmente para levar 
material através de condutos tubulares. O conduto tubular que 
leva etanol é denominado: 

A) gasoduto; 
B) oleoduto; 
C) mineroduto; 
D) alcooduto; 
E) Nenhuma das alternativas.
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Em 1875 foi construída a ferrovia que vinha do Rio de 
Janeiro e acabava no Rio Grande do Norte, a fim de transpor-

açúcar. Esta ferrovia foi feita a pedido de: 

Martins Afonso de Souza; 

Quando Luna e Freire chegaram ao município que hoje se 
denomina Mari os habitantes desta terra eram: 

Aponte a alternativa em que aparece uma cidade que não 
faz limite com a cidade de Mari. 

O aniversário do município de Mari se dá no dia: 

No mesmo dia em que se comemora o aniversário da 
cidade de Mari também se comemora o dia: 

tiva em que aparece um meio de trans-
porte que não é marítimo/fluvial. 

O transporte tubular é usado normalmente para levar 
material através de condutos tubulares. O conduto tubular que 

Nenhuma das alternativas. 
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20. No processo de comunicação o emissor é a pessoa que:

A) comunica uma mensagem; 
B) recebe uma mensagem; 
C) é a ideia que o emissor deseja passar;
D) é um tipo de comunicação; 
E) nenhuma das alternativas. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
21. Além dos cinco Sistemas de Informação destacamos o 
Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab). Qual a 
abrangência do Siab? Marque a alternativa incorreta

A) O Siab possui abrangência nacional.
B) Abrange apenas os municípios onde existe o pr

grama de agente de saúde. 
C) Abrange apenas os municípios onde existe o pr

grama de saúde da família. 
D) O Siab não possui abrangência nacional.
E) A Abrangência do Siab é utilizada nos municípios 

onde existe o programa de agente de saúde e o pr
grama de saúde da família, ou somente um deles.

 
22. O Siab Foi implantado em: 

A) 1988 
B) 1898 
C) 1998 
D) 1888 
E) 1999 

 
23. As informações geradas por um sistema de informações 
em saúde representam uma ferramenta essencial nos proce
sos de organização, planejamento e avaliação da execução 
dos planos e ações do setor saúde, fundamentados nas pr
missas do sistema único de saúde (SUS). Para que esse sist
ma seja utilizado como ferramenta no processo gerencial do 
setor de saúde, é imprescindível: 

I.  A boa qualidade dos registros, de modo a alimentá
lo com dados fidedignos; 

II.  Que a sua operacionalização seja executada por pr
fissionais qualificados envolvidos nessa ativi

III.  A existência de protocolos para fluxo da produção 
das informações; 

IV.  Que a informação produzida por ele seja utilizada 
como instrumento que retrate uma dada realidade, de 
modo a propiciar a sua modificação.

 
Marque a sequencia correta: 

A) I e II  
B) I e IV  
C) Apenas III está correta  
D) I, II, III e IV estão corretas  
E) Nenhuma está correta  

  
24. A Universalidade, Equidade e Integralidade são princípios 
finalísticos do: 

A) SISAGUA 
B) SINITOX 
C) SAI 
D) SUS 
E) Sinan 
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No processo de comunicação o emissor é a pessoa que: 

é a ideia que o emissor deseja passar; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Além dos cinco Sistemas de Informação destacamos o 
Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab). Qual a 

incorreta: 

. 
apenas os municípios onde existe o pro-

Abrange apenas os municípios onde existe o pro-

não possui abrangência nacional. 
A Abrangência do Siab é utilizada nos municípios 

te de saúde e o pro-
grama de saúde da família, ou somente um deles. 

As informações geradas por um sistema de informações 
em saúde representam uma ferramenta essencial nos proces-

planejamento e avaliação da execução 
dos planos e ações do setor saúde, fundamentados nas pre-
missas do sistema único de saúde (SUS). Para que esse siste-
ma seja utilizado como ferramenta no processo gerencial do 

idade dos registros, de modo a alimentá-

Que a sua operacionalização seja executada por pro-
fissionais qualificados envolvidos nessa atividade; 
A existência de protocolos para fluxo da produção 

zida por ele seja utilizada 
como instrumento que retrate uma dada realidade, de 

ciar a sua modificação. 

idade são princípios 

25. O agente de saúde (ACS) também precisa de algumas 
ferramentas, que chamamos de instrumento de trabalho. Qual 
alternativa abaixo é um instrumento dispensável
 

A) A entrevista  
B) A visita domiciliar 
C) O cadastramento das famílias
D) As reuniões comunitárias
E) Larvicida  

 
26. Toda família deve ser visitada uma vez por mês, mas ela 
deve recebe mais de uma visita, caso exista algumas situações 
de risco como: 

A) Recém nascido com menos de dois quilos e meio
B) Gestante com problemas de saúde
C) Criança desnutrida 
D) Diabéticos 
E) Recém nascidos que e

peito 
 
27. O principio da equidade esta voltada para dois aspectos 
do processo de reforma do sistema de saúd
nativa correta: 

A) A reorientação dos investimentos para o desenvo
vimento dos serviços na
municípios, e a reorganização das ações a serem re
lizadas, de acordo com o perfil de necessidades e 
problemas da população

B) A superação das barreiras econômicas, sociais e cu
turais. 

C) Ações possíveis para a promoção da saúde, preve
ção de riscos e agravos e assistência a doentes.

D) A transferência de poder de decisão sobre a política 
de saúde do nível federal para os est
cípios. 

E) Possibilidade de organização das unidades segundo
o grau de complexidade tecnológica dos serviços.

 
28. As diretrizes estratégicas para organização do SUS são:

A) Equidade e Integridade
B) Descentralização, regionalização e hierarquização e

intregação 
C) Universalidade, hierarquização e int
D) Universalidade, hierarquização, integ

de   
E) Equidade, Integridade e descentralização 

 
29. Aprova as normas e diretrizes do programa de agentes 
comunitários de saúde e do programa da saúd
portaria de número: 

A) Portaria n° 1886/GM em, 18 de Dezembro de 1997
B) Portaria n. 868/GM de 07 de maio de 2002
C) Portaria n. 157/GM de janeiro de 1998
D) Portaria n. 1348/GM de 18 de novembro de 1999
E) Portaria n. 1868/GM de 06 de março de 1980

 
30. Sobre as diretrizes operacionais
incorreta:  

A) O agente de saúde (ACS
ção de famílias em base geográfica

B) Um ACS é responsável pelo acompanhamento de no 
máximo, 150 famílias ou 750 pessoas.
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O agente de saúde (ACS) também precisa de algumas 
ferramentas, que chamamos de instrumento de trabalho. Qual 
alternativa abaixo é um instrumento dispensável pelos ACS: 

O cadastramento das famílias 
As reuniões comunitárias 

Toda família deve ser visitada uma vez por mês, mas ela 
deve recebe mais de uma visita, caso exista algumas situações 

nascido com menos de dois quilos e meio 
Gestante com problemas de saúde 

Recém nascidos que estão sendo amamentados no 

O principio da equidade esta voltada para dois aspectos 
do processo de reforma do sistema de saúde.  Marque a alter-

A reorientação dos investimentos para o desenvol-
vimento dos serviços nas várias regiões, estados e 

, e a reorganização das ações a serem rea-
lizadas, de acordo com o perfil de necessidades e 
problemas da população usuária. 
A superação das barreiras econômicas, sociais e cul-

Ações possíveis para a promoção da saúde, preven-
ção de riscos e agravos e assistência a doentes. 
A transferência de poder de decisão sobre a política 
de saúde do nível federal para os estados e os muni-

Possibilidade de organização das unidades segundo 
grau de complexidade tecnológica dos serviços. 

As diretrizes estratégicas para organização do SUS são: 

Equidade e Integridade 
Descentralização, regionalização e hierarquização e 

rsalidade, hierarquização e integração  
Universalidade, hierarquização, integração e equida-

Equidade, Integridade e descentralização  

Aprova as normas e diretrizes do programa de agentes 
comunitários de saúde e do programa da saúde da família a 

Portaria n° 1886/GM em, 18 de Dezembro de 1997 
Portaria n. 868/GM de 07 de maio de 2002 
Portaria n. 157/GM de janeiro de 1998 
Portaria n. 1348/GM de 18 de novembro de 1999 
Portaria n. 1868/GM de 06 de março de 1980 

obre as diretrizes operacionais, marque a alternativa 

ACS) deve trabalhar com adscri-
ção de famílias em base geográfica definida. 
Um ACS é responsável pelo acompanhamento de no 

, 150 famílias ou 750 pessoas. 
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C) O ACS tem a função de desenvolver atividades típ
cas do serviço interno das unidades básicas de saúde 
de sua referência.  

D) O ACS deve ser capacitado para prestar assistência a 
todos os membros de uma família acompanhada, de 
acordo com as atribuições e competências.

E) O recrutamento do agente de comunitário de saúde 
deve se dar através de processo seletivo, no próprio 
município, com assessoria da secretaria estadual de 
saúde. 

 
31. São consideradas atribuições básicas dos ACS, nas áreas 
territoriais de abrangências: Marque V(verdadeiro) e F (Fa
so) 

(    ) Realização do acompanhamento das micro
risco. 

(    ) Acompanhamento do crescimento  e desenvolvime
to das crianças  de 0 à 5 anos. 

(    ) Promoção do aleitamento materno exclusivo
(    ) Monitoramento das dermatoses e parasitoses
(    ) Identificação e eliminação de criadouros domicili

res. 
 
Marque a sequencia correta: 

A) V V F V V 
B) V V V V F 
C) F F V V V 
D) V V V F V 
E) F V V F F 

 
32. Doença também chamada tripanossomíase americana
uma infecção causada pelo protozoário cinetoplástida 
lado Trypanosoma cruzi, e transmitida por 
dos no Brasil como barbeiros, encontra-se na lista de doenças 
de notificação compulsória. O texto trata de: 

A) Botulismo 
B) Dengue  
C) Febre Amarela  
D) Doença de Chagas 
E) Esquistossomose 

 
33. É característica do Siab: 

A) Tem como unidade de registro os óbitos
B) Tem como unidade territorial mínima de referência o 

município. 
C) Tem como documento de registro de dados a decl

ração de nascidos vivos. 
D) Tem como utilização o controle e auditoria.
E) Tem como principal indicador de análise da situação 

de saúde o acompanhamento da situação de saúde de 
gestante e crianças.  

 
34. Toda vez que cadastrar ou desligar uma família, o agente 
deve levar a ficha A para a reunião mensal para 
o instrutor/supervisor. Neste caso, o número de famílias c
dastradas deve ser alterado nos seguintes relatórios: 

A) A1 e A2 
B) A3 e A4 
C) SSA-2 e SSA-4 
D) A1 e SSA-2 
E) A3 e SSA-4 
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função de desenvolver atividades típi-
cas do serviço interno das unidades básicas de saúde 

O ACS deve ser capacitado para prestar assistência a 
todos os membros de uma família acompanhada, de 
acordo com as atribuições e competências. 

ecrutamento do agente de comunitário de saúde 
através de processo seletivo, no próprio 

ria da secretaria estadual de 

São consideradas atribuições básicas dos ACS, nas áreas 
V(verdadeiro) e F (Fal-

mento das micro-áreas de  

Acompanhamento do crescimento  e desenvolvimen-

Promoção do aleitamento materno exclusivo. 
dermatoses e parasitoses. 

ação de criadouros domicilia-

tripanossomíase americana, é 
cinetoplástida flage-

, e transmitida por insetos, conheci-
se na lista de doenças 

 

Tem como unidade de registro os óbitos. 
ínima de referência o 

Tem como documento de registro de dados a decla-

controle e auditoria. 
Tem como principal indicador de análise da situação 

acompanhamento da situação de saúde de 

Toda vez que cadastrar ou desligar uma família, o agente 
deve levar a ficha A para a reunião mensal para discutir com 
o instrutor/supervisor. Neste caso, o número de famílias ca-
dastradas deve ser alterado nos seguintes relatórios:  

35. Nos locais onde os agentes comunitários de saúde do 
PACS acompanham sistematicamente os hipertensos, os 
diabéticos e os pacientes com tuberculose ou hanseníase, 
sugerem-se a utilização das fichas:

A) B-HÁ; B-DIA; B-TB; B
B) B-GES e C 
C) A1; A2; A3; A4 
D) PM2; PM4 
E) PMA2; PMA4 

 
36. As pessoas que trabalham com as questões relativas 
saneamento ambiental e a saúde apontam como uma das 
estratégias para preservação e conservação da vid
o programa do “3R”, que se refere a:

A) Reduzir, reciclar e reconstruir
B) Reservar, resgatar e reutilizar
C) Representar, reservar e reduzir
D) Reproduzir, reutilizar e reciclar
E) Reduzir, reutilizar e reciclar 

          
37. A febre amarela é transmitida ao homem através da pic
da da fêmea do mosquito Aedes Aegypti. Sobre o quadro 
clinico e sintomas, responda: 

I.  Um dos sintomas da febre amarela são dores d
beça muito fortes, a luz é insuportáv
seca e áspera. 

II.  A função renal sofre modificações, as pessoas ur
nam pouco e apresenta

III.  A febre amarela também pode evoluir de forma fu
minante causando a morte no primeiro
festação do sintoma. 

Marque a sequencia correta: 

A) Todas estão corretas 
B) I e II estão incorretas 
C) I e III estão corretas 
D) III esta correta  
E) Apenas a I esta correta 

 
38. O Programa de Saúde da Família (PSF) 
Saúde tem como principal objetivo contribui
tação do modelo assistencial a partir da atenção básica. A 
proposta do PSF nasceu: 

A) 1993 
B) 1994 
C) 1984 
D) 1894 
E) 1884 

 
39. A leptospirose é uma doença adquirida por qual via de 
entrada: 

A) Via digestiva  
B) Via respiratória  
C) Via cutânea  
D) Via ocular  
E) Via parenteral  

 
40. As fichas de acompanhamento de gestantes e das crianças 
utilizadas pelos ACS são: 

A) B-GES e C 
B) B-HA 
C) B-DIA 
D) B-HAN 
E) B-TB 
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Nos locais onde os agentes comunitários de saúde do 
sistematicamente os hipertensos, os 

diabéticos e os pacientes com tuberculose ou hanseníase, 
se a utilização das fichas: 

TB; B-HAN 

As pessoas que trabalham com as questões relativas ao 
saneamento ambiental e a saúde apontam como uma das 
estratégias para preservação e conservação da vida no planeta 

ue se refere a: 

Reduzir, reciclar e reconstruir 
e reutilizar 

Representar, reservar e reduzir 
uzir, reutilizar e reciclar 

Reduzir, reutilizar e reciclar  

A febre amarela é transmitida ao homem através da pica-
da da fêmea do mosquito Aedes Aegypti. Sobre o quadro 

 
Um dos sintomas da febre amarela são dores de ca-

, a luz é insuportável, a língua fica 

A função renal sofre modificações, as pessoas uri-
pouco e apresentam elevado teor de albumina. 

A febre amarela também pode evoluir de forma ful-
minante causando a morte no primeiro dia de mani-

 

Todas estão corretas  
I e II estão incorretas  

III estão corretas  

Apenas a I esta correta  

O Programa de Saúde da Família (PSF) do Ministério da 
principal objetivo contribuir para a reorien-

tação do modelo assistencial a partir da atenção básica. A 

A leptospirose é uma doença adquirida por qual via de 

As fichas de acompanhamento de gestantes e das crianças 


