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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Por todo o país, educadores, estudantes e pais buscam saídas para os problemas da educação. No sistema 1 

público, a violência e os índices de repetência e evasão são endêmicos. No ensino privado, a qualidade é inferior à 2 

média dos países desenvolvidos. Num mundo globalizado, em que a educação adquiriu um papel estratégico para o 3 

desenvolvimento das nações, algumas escolas brasileiras encontraram soluções simples que, se replicadas, poderiam 4 

mudar o quadro da educação no país.  5 

"O nível médio atrapalha a imagem do ensino público brasileiro", diz Célio da Cunha, especialista em educação 6 

da Unesco. "Mas há muita escola pública por aí fazendo coisas até mais inovadoras que as particulares." 7 

Um exemplo de ação desse tipo foi adotado na rede pública do Estado de São Paulo. A ideia era aparentemente 8 

simples e até óbvia: abrir as escolas aos fins de semana, para a comunidade de alunos, pais e vizinhos. Desde 2003, a 9 

rede de 5.306 escolas, com mais de 6 milhões de alunos, passou a abrir as portas aos sábados e domingos. Uma 10 

experiência inédita no mundo. A prática começa a mostrar resultados fortes o suficiente para mexer nas estatísticas 11 

de violência. O número de ocorrências policiais no entorno da escola caiu 36% com o programa. 12 

Além de reduzir a violência, o programa pode melhorar a qualidade do ensino. A criação e manutenção de uma 13 

cultura de paz deixa o ambiente menos tenso. Consequentemente, a educação prospera. No Rio Grande do Sul, uma 14 

pesquisa mostrou que 58,3% dos alunos que frequentam escolas que abrem aos fins de semana acreditam que o 15 

ensino melhorou. 16 

A inspiração para o projeto de abrir as portas da escola surgiu em 2000, quando os técnicos da Unesco 17 

observaram o primeiro Mapa da Violência, com um perfil das vítimas do país. Os jovens de 15 a 24 anos são os que 18 

mais morrem e também os que mais matam. 19 

Não adianta apenas abrir os portões da escola. É preciso ter um projeto que envolva alunos, professores, 20 

funcionários e a comunidade. 21 

"Não adianta abrir a escola se as demandas dos adultos também não forem atendidas", afirma Cristina Cordeiro, 22 

do governo paulista. Para atrair os pais, o Estado de São Paulo abriu cursos de alfabetização, aulas de informática, 23 

oficinas de bordado e produção de pães. 24 

No Superação Jovem, um programa de incentivo do Instituto Ayrton Senna, os jovens podem ajudar a solucionar 25 

os problemas de uma biblioteca inativa ou de um lago sujo do bairro. Ao ver que suas ações mudam a realidade de 26 

onde estudam passam a valorizar a escola como um lugar não somente em que aprendem, mas também em que 27 

ensinam. Nas escolas que aplicaram o Superação, as ocorrências por agressão física caíram 55,4%. 28 

Desde que a Unesco lançou a ideia, vários Estados e municípios criaram programas de portas abertas aos fins 29 

de semana. 30 

 

PALOMA COSTA  
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01) De acordo com texto, o reconhecimento de que 

qualquer medida para melhorar a atual situação da 

Educação no Brasil passa, necessariamente e 

sobretudo, 

 

(A) pela vontade política dos dirigentes do país. 

(B) pelo compromisso dos pais para com os filhos. 

(C) pelo empenho dos professores em motivar seus 

alunos. 

(D) pela mobilização dos que atuam na Escola e dos que 

com ela mantêm alguma relação. 

 

02) A autora, no texto, chama à atenção 

 

(A) à importância da figura do professor na Escola. 

(B) ao destaque dado ao ensino das escolas privadas. 

(C) ao foco principal do processo ensino x 

aprendizagem dos países desenvolvidos. 

(D) à consciência de que o padrão educacional do Brasil 

difere bastante do apresentado pela média dos 

países desenvolvidos. 

 

03) No texto, a articulista 
 

(A) mostra-se impassível na abordagem do assunto. 

(B) prende-se mais a problemas externos à Escola do 

que aos internos. 

(C) agrega ao próprio discurso, enriquecendo-o, a fala 

de outros enunciadores. 

(D) preocupa-se mais com o sistema de promoção do 

educando do que com a qualidade do ensino 

oferecido pelas escolas. 

 

04) De acordo com o texto,  a ideia de abrir as escolas 

em finais de semana se caracteriza por ser 
 

(A) inédita e comprovadamente produtiva 

(B) pioneira e engenhosamente brasileira 

(C) complexa e altamente exaustiva.  

(D) educativa e dificilmente finita 

 

 

 

 

 

 

 

05) Considerando-se o contexto, há correspondência 

entre o trecho citado e o que dele se afirma na 

alternativa 
 

(A) Mantém inalterado o sentido se for retirado o 

vocábulo “o”, em “Por todo o país” (L.1). 

(B) “menos” (L.14) e “mais” (L.10)  expressam 

intensidade. 

(C) O vocábulos “mas” (L.7) e “mas” (L.27) expressam 

ideias contrastantes, o primeiro expressa 

adversidade e o segundo adição. 

(D) O termo “apenas” (L.20) expressa sentido de 

inclusão. 

 

06) Quanto aos recursos da língua usados no texto, é 

correto afirmar 

 

(A) Os conectores “que”, em “que as particulares” (L.7) 

e “que”, em  “que abrem aos fins de semana” (L.15) 

são iguais do ponto de vista morfológico. 

(B) A palavra “óbvia” (L.09), em razão do contexto, 

pode ser substituída pela expressão “fácil de 

descobrir” sem prejuízo quanto à intensão 

comunicativa presente no texto. 

(C) O verbo haver, em "’Mas há muita escola pública’” 

(L.7), está usado em sua forma impessoal, ficando 

descartada, assim, sua relação semântica com o 

verbo existir. 

(D) A forma verbal “caiu” (L.12) expressa um fato que 

se repete, estando muito próximo do presente.  

 

07) A alternativa em que está devidamente indicada a 

relação de sentido estabelecida, no texto, pelo 

vocábulo transcrito à esquerda é 

 

(A) “de”, em “comunidade de alunos” (L.9) – posse. 

(B) “para”, em “para a comunidade de alunos,” (L.9) – 

direção. 

(C) “até”, em “fazendo coisas até mais inovadoras que 

as particulares." (L.7) – limite. 

(D) “também”, em “...também não forem atendidas” 

(L.22) – exclusão. 
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08) Identifique a proposição verdadeira 

 

(A) O vocábulo “os”, em “...e também os que mais 

matam.” (L.19), é a forma masculina de “as”, 

exemplificado em “...abrir as escolas aos fins de 

semana” (L.9).  

(B) Na palavra “exemplo” (L.8), o encontro “mp” 

constitui, quanto ao pael fonológico, um encontro 

consonantal. 

(C) Na palavra “há” (L.7), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(D) Na palavra “há”, em “há muita escola pública” (L.7), 

o encontro “-ha” constitui exemplo de dígrafo. 

 

09) A forma verbal “envolva” (L.20) indica uma ação: 

 

(A) habitual. 

(B) contínua. 

(C) hipotética. 

(D) concluída. 

 

10) As palavras “encontraram” (L.4) e “mexer” (L.11) 

possuem, respectivamente, 

(A) 10 e 6 fonemas. 

(B) 9 e 5 fonemas. 

(C) 9 e 6 fonemas. 

(D) 11 e 5 fonemas. 

 

11) A alternativa em que o termo transcrito constitui 

um caracterizador do substantivo é: 

 

(A) “sistema” (L.1). 

(B) “inferior” (L.2) 

(C) “um” (L.8). 

(D) “qualidade” (L.13). 

 

12) As palavras “médio” (L.6), “ideia” (L.29) e “índices” 

(L.2)  são respectivamente: 

(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 

(B) Oxítona – paroxítona – paroxítona 

(C) Oxítona – proparoxítona - paroxítona 

(D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 

 

 

 

 

 

 

13) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “imagem” (L.6), “atrair” (L.23), “somente” (L.27) 

(B) “país” (L.1), “saídas” (L.1), “atrapalha” (L.6) 

(C) “médio” (L.6), “país” (L.1), “vizinhos” (L.9) 

(D) “brasileiras” (L.4), “caíram” (L.28), “quadro” (L.5) 

 

14) A alternativa em que a expressão transcrita tem 

função de advérbio é: 

 

(A) “Por todo o país” (L.1). 

(B) “saídas” (L.1). 

(C) “simples” (L9). 

(D) “ambiente” (L.14). 

 

15) A alternativa que apresenta justificativa correta 

para a acentuação da palavra “violência” (L.18) é: 

(A) Por ser uma palavra terminada em hiato. 

(B) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo 

decrescente. 

(C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo 

crescente. 

(D) Por ser palavra proparoxítona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                                                                                Página 6 de 11 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

16) Uma pessoa inicia uma prova às 8h 12 min e conclui 

às 11h 37 min. Sabendo que do tempo gasto ela 

utilizou 40% para responder as questões de 

conhecimentos gerais e 60% para responder as 

questões de conhecimentos específicos podemos 

afirmar que: 

 

(A) O tempo utilizado para responder as questões de 

conhecimentos gerais foi de 1h 20min. 

(B) O tempo total de realização da prova foi de 2h 05 

min. 

(C) O tempo utilizado para responder as questões de 

conhecimentos específicos foi de 2h 05 min. 

(D) O tempo total de realização da prova foi de 3h 25 

min. 

 

17) Ao realizar a revisão periódica em seu veículo uma 

pessoa teve um gasto com uma peça que custava R$ 

125,00 e com o custo da mão de obra no valor de 

R$ 80,00. Se ao realizar o pagamento essa pessoa 

obteve um desconto de 5% no valor da peça quanto 

ela gastou nessa revisão? 

 

(A) R$ 194,75 

(B) R$ 198,75 

(C) R$ 201,00 

(D) R$ 205,00 

 

18) Um número natural é expresso por 2+5x2-1. Qual o 

valor do antecessor desse número? 

 

(A) 10 

(B) 11 

(C) 12 

(D) 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) A bananeira produz cacho apenas uma vez na sua 

vida. Cada caule falso gera um ramo de flores que, 

aos poucos vai se transformando num cacho de 

bananas formado por pencas que, ao todo podem 

chegar até duzentas bananas. Se com um cacho um 

comerciante vendeu 14 dúzias de bananas e ainda 

sobraram 3 bananas, quantas bananas deu nesse 

cacho? 

 

(A) 143 

(B) 168 

(C) 171 

(D) 200 

 

20) Em uma instituição financeira o tempo de 

atendimento é de 20 minutos por cliente. Se o 

funcionário João trabalhou no atendimento 

durante 4 horas e 20 minutos e o funcionário Luis 

trabalhou durante 2 horas e 40 minutos, quantos 

clientes os dois funcionários atenderam? 

 

(A) 12 

(B) 21 

(C) 32 

(D) 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Através da visita domiciliar o Agente Comunitário 

de Saúde (ACS) pode identificar o desejo do 

indivíduo ou do casal em querer ou não querer 

filhos, bem como suas necessidades de informação 

sobre os meios de evitar gravidez ou de engravidar. 

É um método definitivo de prevenção da gravidez: 

 

(A) Vasectomia. 

(B) Diafragma. 

(C) Espermaticida. 

(D) Tabelinha. 

 

22) O Planejamento Familiar é o direito à informação, à 

assistência especializada e acesso aos recursos que 

permitam optar livre e conscientemente por ter ou 

não filhos, o número, o espaçamento entre eles e a 

escolha do método anticoncepcional mais 

adequado, sem coação. Não é característica do 

Planejamento familiar: 

 

(A) Promove a saúde. 

(B) Imposição do Governo ao cidadão. 

(C) Opção livre e consciente. 

(D) É um dever do Estado o fornecimento dos métodos. 

 

23) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) pode dar 

grandes contribuições para o uso correto de 

medicamentos em sua comunidade. São 

orientações corretas sobre o uso adequado de 

medicamentos, exceto: 

 

(A) O consumo de chás medicinais deve ser feito com 

cuidado, pois as plantas também podem causar 

problemas ao usuário. 

(B) Nenhum medicamento, mesmo os de venda livre, 

deve ser utilizado sem o devido esclarecimento de 

um profissional de saúde. 

(C) As “farmácias caseiras” devem ser revisadas 

constantemente, para retirada de medicamentos 

com prazo de validade vencido ou há muito tempo 

fora de uso. 

(D) Locais quentes, como a cozinha, e úmidos, como o 

banheiro, são os mais adequados para guardar os 

medicamentos. 

 

 

 

 

 
 

24) O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que 

define que o sistema de saúde se organize tendo 

uma única direção, com um único gestor em cada 

esfera de governo, é denominado de: 

 

(A) Moralidade. 

(B) Universalidade. 

(C) Equidade. 

(D) Descentralização. 

 

25) Uma das instâncias colegiadas do Sistema Único de 

Saúde é o seguinte órgão: 
 

(A) Conselho de Saúde. 

(B) Anvisa. 

(C) Ministério da Saúde. 

(D) Comissão Intergestores Tripartite. 

 

26) Sobre a atuação do Agente Comunitário de Saúde 

(ACS), não se pode afirmar que: 
 

(A) Deve estar sempre atento ao que acontece com as 

famílias do território, identificando com elas os 

fatores socioeconômicos, culturais e ambientais 

que interferem na saúde. 

(B) O ACS deve encaminhar as pessoas aos serviços de 

saúde sempre que necessário. 

(C) O ACS pode ensinar medidas de prevenção de 

doenças e promoção à saúde, como os cuidados de 

higiene com o corpo, no preparo dos alimentos, 

com a água de beber e com a casa, incluindo o seu 

entorno 

(D) A prescrição de medicamentos para as doenças 

mais comuns na população pode ser feita pelo ACS. 

 

27) Sobre as ações educativas em saúde, não se pode 

afirmar que: 
 

(A) Podem ser realizadas em grupo ou 

individualmente. 

(B) São atividades privativas do Agente Comunitário 

de Saúde. 

(C) Podem ser desenvolvidas nos serviços de saúde e 

nos diversos espaços sociais existentes na 

comunidade. 

(D) Ocorre por meio do exercício do diálogo e do saber 

escutar. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 60 
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28) Assinale a alternativa que apresenta uma doença 

que pode estar relacionada com a falta de 

saneamento básico: 

 

(A) Esquisitossomose. 

(B) Donovanose. 

(C) Escabiose. 

(D) Filaríase. 

 

29) O principal sistema de informação à saúde utilizado 

na Atenção Básica denomina-se: 

 

(A) SIA. 

(B) SIGH. 

(C) SIH. 

(D) SIAB. 

 

30) É um dos profissionais integrantes da Equipe de 

Saúde da Família (ESF): 

 

(A) Psicólogo. 

(B) Nutricionista. 

(C) Enfermeiro. 

(D) Assistente Social. 

 

31) São doenças classificadas como zoonoses, exceto: 

 

(A) Febre maculosa. 

(B) Giardíase. 

(C) Raiva. 

(D) Doença de Chagas. 

 

32) É uma das verminoses mais comuns na população 

infantil: 

 

(A) Ascaridíase. 

(B) Mononucleose. 

(C) Tricomoníase. 

(D) Influenza. 

 

33) O mosquito Aedes aegypti pode transmitir a 

seguinte doença: 

 

(A) Tularemia. 

(B) Amebíase. 

(C) Dengue. 

(D) Botulismo. 

 

34) O acúmulo de lixos e entulhos pode favorecer o 

aumento da população de roedores. É uma doença 

que possui este animal como reservatório: 

 

(A) Difteria. 

(B) Escarlatina. 

(C) Candidíase. 

(D) Hantavirose. 

 

35) É uma doença bacteriana que afeta principalmente 

os pulmões: 

 

(A) Tuberculose. 

(B) Pediculose. 

(C) Enterobíase. 

(D) Doença de Lyme. 

 

36) As modificações no estilo de vida, tais como a 

adoção de uma alimentação saudável, podem 

contribuir no controle da seguinte doença: 

 

(A) Ancilostomíase. 

(B) Diabetes. 

(C) Febre Tifóide. 

(D) Doença de Chagas. 

 

37) As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são 

doenças multifatoriais que se desenvolvem no 

decorrer da vida e são de longa duração. É um 

exemplo deste tipo de doença: 

 

(A) Faringite. 

(B) Influenza. 

(C) Malária. 

(D) Hipertensão arterial. 

 

38) A Febre chikungunya e o Zika vírus podem ser 

transmitidos pelo mesmo mosquito vetor da 

seguinte doença: 

 

(A) Dengue. 

(B) Oncocercose. 

(C) Caxumba. 

(D) Varicela. 
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39) São doenças sexualmente transmissíveis, exceto: 

 

(A) Tricomoníase. 

(B) Cancro mole. 

(C) Gonorreia. 

(D) Tétano. 

 

40) Não pode ser prevenida por vacinação a seguinte 

doença: 

 

(A) Febre amarela. 

(B) Poliomielite. 

(C) Escabiose. 

(D) Rubéola. 

 

41) Em uma determinada população houve um 

aumento do número de casos de Diarreia. A 

seguinte doença poderia ser responsável pela 

situação:  

 

(A) Herpes. 

(B) Cólera. 

(C) Pneumonia. 

(D) Herpes. 

 

42) Assinale a alternativa que apresenta duas doenças 

que apresentam a mesma forma de transmissão: 

 

(A) Tricomoníase e Ancilostomíase. 

(B) Hepatite B e Giardíase. 

(C) Sífilis e Gonorreia. 

(D) Amebíase e Cancro mole. 

 

43) Analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Manter água nos pratinhos dos vasos de plantas. 

II. Guardar pneus velhos e abandonados em local 

coberto e abrigado da chuva. 

III. Retirar sempre a água acumulada das lajes. 

IV. Manter sempre limpos e vedados as caixas d’águas 

e poços. 

 

O número de afirmativas que representam medidas de 

prevenção da Dengue corresponde a: 

 

(A) Uma. 

(B) Duas. 

(C) Três. 

(D) Quatro. 

44) O Sistema Único de Saúde deve atender a todos sem 

distinção e por isso é chamado de: 

 

(A) Universal. 

(B) Legal. 

(C) Judicial. 

(D) Primordial. 

 

45) O contato com a urina de ratos pode transmitir a 

seguinte doença: 

 

(A) Leptospirose. 

(B) Esquistossomose. 

(C) Pediculose. 

(D) Leishmaniose. 

 

46) Não são consideradas pessoas em situação de risco 

em uma comunidade: 

 

(A) Gestantes com diabetes. 

(B) Pessoas que precisam de cuidadores, mas não 

possuem alguém que exerça essa função 

(C) Pessoas que estão com peso acima da média e vida 

sedentária. 

(D) Grávidas que não fumam 

 

47) São características positivas para um Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), exceto: 

 

(A) Gostar de aprender coisas novas. 

(B) Ser passivo. 

(C) Agir com respeito. 

(D) Conhecer o território. 

 

48) A saúde possui diversos fatores condicionantes e 

determinantes. São condições que aumentam o 

risco de as pessoas adoecerem, exceto: 

 

(A) Esgoto a céu aberto. 

(B) Acesso à água tratada. 

(C) Automedicação. 

(D) Desemprego. 
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49) Sobre a realização da visita domiciliar, não é 

correto afirmar que: 

 

(A) Apenas alguns profissionais da equipe de saúde 

podem realizar a visita domiciliar. 

(B) Para ser bem feita, a visita domiciliar deve ser 

planejada. 

(C) É interessante combinar com a família o melhor 

horário para a realização da visita para não 

atrapalhar a rotina da casa. 

(D) É recomendável definir o tempo de duração da 

visita, devendo ser adaptada à realidade do 

momento. 

 

50) Além de nutrir, o leite materno ajuda no 

desenvolvimento do sistema imunológico da 

criança e por isso o Ministério da Saúde recomenda 

o aleitamento materno exclusivo até a seguinte 

idade da criança: 

 

(A) 6 meses. 

(B) 8 meses. 

(C) 10 meses. 

(D) 12 meses. 

 

51) O Sistema de Informação em saúde utilizado pela 

vigilância epidemiológica para a notificação de 

doenças denomina-se: 

 

(A) SIGH. 

(B) SINAN. 

(C) SINASC. 

(D) SIM. 

 

52) Em um cartão de vacinação de uma gestante é 

importante que o esquema da seguinte vacina 

esteja completo e atualizado: 

 

(A) Tétano. 

(B) Meningite. 

(C) Rotavírus. 

(D) Influenza. 

 

 

 

 

 

 

 

53) O número de Agentes Comunitários de Saúde por 

equipe de saúde da família deverá ser definido de 

acordo com base populacional, critérios 

demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, 

de acordo com definição local. Entretanto o 

número máximo de pessoas por ACS deverá ser: 

 

(A) 350. 

(B) 500. 

(C) 750. 

(D) 1.000. 

 

54) Não é atribuição do Agente Comunitário de Saúde: 

 

(A) Utilizar instrumentos para a coleta de informações 

que apoiem no diagnóstico demográfico e 

sociocultural da comunidade. 

(B) Registrar, para fins de planejamento e 

acompanhamento das ações de saúde, os dados de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 

saúde, garantido o sigilo ético. 

(C) Informar os usuários sobre as datas e horários de 

consultas e exames agendados. 

(D) Executar ações de campo para pesquisa 

entomológica, malacológica ou coleta de 

reservatórios de doenças. 

 

55) São orientações alimentares para uma família com 

crianças, exceto: 

 

(A) Desde cedo a criança deve acostumar-se a comer 

alimentos variados. 

(B) As crianças devem ser acostumadas desde cedo a 

comerem frutas, verduras e legumes. 

(C) Açúcar e frituras devem ser consumidos com 

moderação. 

(D) Deve ser estimulado o hábito de acrescentar o sal 

nas refeições à mesa. 

 

56) A etapa inicial do trabalho do Agente Comunitário 

de Saúde corresponde a (ao): 

 

(A) Visita domiciliar. 

(B) Cadastramento das famílias. 

(C) Orientação da população. 

(D) Atendimento às demandas. 
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57) O uso de preservativo nas relações sexuais pode 

impedir a transmissão da seguinte doença: 

 

(A) Tricomoníase. 

(B) Shigelose. 

(C) Estrongiloidíase. 

(D) Criptococose. 

 

58) O cachorro é o animal reservatório da seguinte 

zoonose: 

 

(A) Toxoplasmose. 

(B) Leishmaniose. 

(C) Teníase. 

(D) Oxiuríase. 

 

59) A vacinação é a principal forma de evitar a 

transmissão da: 

 

(A) Malária. 

(B) Tularemia. 

(C) Rubéola. 

(D) Psitacose. 

 

60) A ingestão de água contaminada ou de alimentos 

preparados com água contaminada é o modo de 

transmissão da seguinte doença: 

 

(A) Shigelose. 

(B) Hepatite D. 

(C) Hanseníase. 

(D) Sinusite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


