UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
NÍVEL MÉDIO

PORTUGUÊS
TEXTO I

Aceitando sua essência
Desde que nascemos, somos guiados e influenciados
pelas pessoas à nossa volta
Algumas pessoas, como nossos pais, se esforçam muito
para nos passar o que aprenderam em suas vidas, na
esperança que isso torne a nossa mais fácil. Depois de
algum tempo, começamos a criar nossas próprias
associações, valores e regras. E, com um pouco de sorte,
conseguimos encontrar nossa verdadeira essência.
No lado pessoal isso significa aprender coisas simples.
Desde descobrir se somos pessoas mais produtivas pela
manhã ou pela noite, até entender se nos sentimos mais à
vontade
na
cidade,
no
campo
ou
na
praia. Profissionalmente, significa saber se preferimos ser
um diretor financeiro, diretor de cinema, surfista ou
empreendedor. Eu diria que, de todos estes “encontros”,
os mais difíceis ocorrem quando temos que reconhecer e
superar (ou aceitar) “partes” de nós que não gostamos.
Porém tudo na vida tem dois lados. O Yin e Yang, elétron
e nêutron, dia e noite e assim por diante. E você, como
reflexo de tudo ao seu redor, também tem dois lados, que
fazem parte de um “todo”. Enquanto não conseguirmos
entender e aceitar isso, iremos sofrer toda vez que nos
deparamos com esta “parte”.
Aceite sua essência e verá que a vida flui. E nada vale mais
a pena do que permitir que a vida flua. Porque a gente só
leva desta vida a vida que a gente leva.
( Pierre Schürmann, Revista ISTO É , novembro 2011)

QUESTÃO 1_____________________________________
Não se depreende do texto:
a) Só nossos pais se esforçam para nos passar o que
aprenderam em suas vidas.
b) Encontrar profissionalmente nossa essência significa
saber se preferimos ser um diretor financeiro, diretor de
cinema, surfista ou empreendedor.
c) Os mais difíceis de nossos “encontros” ocorrem quando
temos de aceitar partes de nós que não gostamos.
d) Tudo na vida tem dois lados: o yin e o yang.
e) Como tudo na vida tem dois lados, nós também temos
dois lados.
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QUESTÃO 2________________ _____________________
A oração que inicia o período “... Desde que nascemos,
somos guiados e influenciados pelas pessoas à nossa
volta”. Tem valor de:
a) Causa
b) Consequência
c) Tempo
d) Condição
e) Finalidade
QUESTÃO 3___________________________________ __
“Nossa” ( linha 05), “Isso” ( linha 09) têm como referente
textual respectivamente:
a) Vida – encontrar nossa verdadeira essência
b) Família – essência
c) Vida – essência
d) Vida – aprender coisas simples
e) Família – encontrar nossa verdadeira essência.
QUESTÃO 4__________________________________ ___
No período “Desde descobrir se somos pessoas mais
produtivas pela manhã ou pela noite, até entender se
nos sentimos mais à vontade na cidade, no campo ou na
praia”.
As duas ocorrências do “se” no fragmento são
respectivamente:
a) Pronome apassivador – pronome apassivador
b) Pronome reflexivo – pronome apassivador
c) Conjunção subordinativa integrante – conjunção
Subordinativa Integrante
d) Conjunção subordinativa integrante – pronome
Apassivador
e) Pronome apassivador – conjunção subordinativa
integrante
QUESTÃO 5__________________________________ ___
A regência obedece às normas na alternativa:
a) Paguei-lhe o débito
b) Avise-lhe de que o tempo vai fechar.
c) Lembre de mim sempre que ´puder.
d) Agradeço-lhe ao convite.
e) Ele sempre se sobressai na empresa.
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QUESTÃO 6____________________________________ _
Assinale a alternativa cujo verbo pode ser empregado no
singular ou plural:
a) Mais de um torcedor____________as mãos. ( apertarse)
b) A multidão________para ver o Sumo Sacerdote. (
acotovelar-se)
c) O Brasil foi um dos que____________da luta pela
democcracia.( participar)
d) Mais de um passageiro____________o voo.( perder)
e) A maior parte da turma_________mais cedo. ( sair)
QUESTÃO 7____________________________________ _
Disseram-____ para_____decidir sobre o que_____ fazia
mais feliz.
a) me – mim – me
b) me – eu – me
c) me – eu – mim
d) mim – mim – mim
e) mim – eu – me
QUESTÃO 8___________________________________ __
No período : “na esperança que isso torne a nossa mais
fácil...” a palavra destacada:
a) É substantivo com função de objeto direto.
b) É adjetivo com função de predicativo do objeto.
c) É substantivo com função de predicativo do sujeito.
d) É adjetivo com função de predicativo do sujeito.
e) É adjetivo com função de adjunto adnominal.
QUESTÃO 9____________________________________ _
Observe os itens:
I – Observávamos tudo a nossa volta.
II – Saía a gritar efusivamente todos os nomes da família
pelo corredor.
III - Vive as custas de seu próprio esforço.
IV – Foi até a sorveteria mais próxima e comprou o maior
sorvete que viu.
O acento indicador de crase deve ser colocado:
a) Em I, II, III e IV
b) Em I , II e III
c) Em II e III
d) Em II apenas
e) Em III apenas
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QUESTÃO 10___________________________________ _
Do período “ Aceite sua essência e verá que a vida flui”.
É correto afirmar:
a) Há três orações em uma relação de coordenação.
b) Há três orações em uma relação de subordinação.
c) Há três orações e a terceira oração tem valor de
substantivo.
d) Há três orações e entre as duas primeiras orações a
relação é de subordinação.
e) Há três orações e a terceira oração tem valor de
adjetivo.

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 11___________________________________ _
Após denúncias de superfaturamento em obras públicas
apontadas em reportagem da revista Veja, em julho de
2011, a presidente Dilma Rousseff determinou o
afastamento da cúpula do Ministério dos Transportes.
Indique a alternativa na qual consta quem era o Ministro
dos Transportes na época.
a) Antônio Palocci
b) Alfredo Nascimento
c) Pedro Novais
d) Wagner Rossi
e) Nelson Jobim
QUESTÃO 12___________________________________ _
Em março de 2011 o Japão foi atingido por Sismo e
tsunami que causaram danos substanciais ao país. De
acordo com as autoridades Japonesas foram milhares de
mortos e feridos. Uma das consequências do tsunami foi
o acidente nuclear ocorrido na cidade Okuma. Indique a
alternativa em que consta o nome da usina nuclear
atingida nessa catástrofe:
a) Usina Nuclear de Chernobil
b) Central Nuclear de Nagasaki
c) Usina Nuclear de Angra I
d) Central Nuclear de Fukushima
e) Usina Nuclear de Hiroshima
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QUESTÃO 13___________________________________ _
Para medir as variações no padrão de qualidade de vida
das diferentes populações do mundo, o programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) criou um
índice global. Qual foi esse índice?
a) INUD –
Índice das Nações Unidas para o
Desenvolvimento.
b) IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.
c) IEVP – Índice de Expectativa de Vida Populacional.
d) IQVM – Índice de Qualidade de Vida Mundial.
e) IEQVG – Índice de Expectativa e Qualidade de Vida
Global.
QUESTÃO 14___________________________________ _
Realizada de 3 a 14 de junho de 1992, a Conferência das
Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento
(também conhecida como Cúpula da Terra, Eco 92 ou Rio
92) reuniu 108 chefes de Estado para buscar mecanismos
que rompessem o abismo de desenvolvimento entre o
norte e o sul do planeta, mas preservando os recursos
naturais da Terra. A intenção era introduzir a ideia do
desenvolvimento sustentável, um modelo de
desenvolvimento econômico menos consumista e mais
adequado ao equilíbrio ecológico. As bases para a Rio 92
foram lançadas em 1972, quando a ONU organizou sua
primeira conferência ambiental.
Em 2012 a cidade do Rio de Janeiro voltará a sediar a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, vinte anos depois da histórica Conferência
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de
1992. A Conferência de 2012 vem sendo chamada de:
a) Eco 2012
b) 2ª Conferência do Rio
c) Rio + 20
d) 3ª Conferência do Rio
e) Conferência Global sobre Desenvolvimento Sustentável
QUESTÃO 15___________________________________ _
O município pernambucano de Cedro possui 171,64 km²
de território e, segundo dados do IBGE (Censo
Demográfico 2010), sua população é de:
a) 24.314 habitantes
b) 16.560 habitantes
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c) 8.314 habitantes
d) 10.778 habitantes
e) 52.030 habitantes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16___________________________________ _
A Conferência Internacional realizada na cidade de
Alma-Ata, em 1978, na antiga União Soviética, pela
Organização Mundial da Saúde - OMS - e pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância – UNICEF tratou sobre
cuidados primários de saúde. Nesse contexto, assinale a
opção que melhor explica o termo “atenção primária em
saúde” que foi um dos principais pontos de
compromisso dessa conferência:
a) Aquela formada pelos serviços especializados
ambulatoriais e hospitalares sob a responsabilidade dos
municípios habilitados na gestão plena do sistema
municipal e do estado, tendo como estratégia operacional
a organização das microrregiões de saúde centradas nos
princípios organizativos de economia de escala e
negociação.
b) O termo significa cuidados essenciais de saúde,
baseados em técnicas apropriadas, cientificamente
comprovadas e socialmente aceitas. Deve fazer parte do
sistema de saúde. Deve estar ao alcance de todas as
pessoas da comunidade e deve contar com a participação
da população. Precisa ter um custo que a comunidade e o
país possam suportar.
c) A mesma é entendida como atividades envolvidas em
grau intermediário de inovação tecnológica e a
capacitação de pessoal, em especial, dos médicos.
Geralmente situa-se em áreas especializadas originárias e
outras, tais como, oftalmologia ou psiquiatria.
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d) Compreende a assistência à saúde, nos níveis de
especialidades, apoio diagnóstico e terapêutico, fixando o
atendimento em determinada etapa do projeto
terapêutico.
e) Responsável pela construção de um estilo médicocentrado que procura tratar o usuário de uma maneira
impessoal e objetivizante, com problemas identificáveis
exclusivamente pelos saberes estruturados que presidem
a relação.
QUESTÃO 17____________________________________
A Unidade de Saúde da Família (USF) deve configurar-se
em primeiro contato do usuário como sistema de saúde.
Deve organizar-se de modo a atender aos princípios e
diretrizes do SUS. Assinale a alternativa que demonstra
os princípios relacionados:
a) Reabilitação; participação comunitária e compromisso.
promoção em saúde.
b) Flexibilidade; criatividade; terceirização.
c) Superespecialização; otimização; resolutividade.
d) Universalidade e igualdade de acesso; integralidade.
Equidade.
e) Organização; Trabalho; Justiça.
QUESTÃO 18____________________________________
O ACS, por meio de uma ficha de cadastro específica,
colhe uma série de informações que tornam possível a
identificação da realidade na qual as famílias estão
inseridas. O reconhecimento dessas realidades subsidia
o planejamento das ações, priorizando necessidades e
adequando recursos. A mesma identifica situações como
saúde, moradia, saneamento e nível socioeconômico
dessas famílias. Essas informações correspondem a:
a) Ficha – GES
b) Ficha B-HÁ
c) Ficha C
d) Ficha B
e) Ficha A
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QUESTÃO 19____________________________________
O agente comunitário de saúde trabalha com promoção
e prevenção da saúde na atenção básica, o trabalhador
de saúde que é o elo entre a comunidade e a unidade de
saúde. São atribuições do ACS:
a) Atendimento médico-assistencial, executar ações de
vigilância sanitária e epidemiológicas, Fazer atendimentos
de urgência, participar do planejamento e organizar os
processos de trabalho na unidade, etc.
b) Executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária
dentro de sua competência, atendimento de grupo,
consultas de enfermagem, ações de assistência aos
diversos grupos, etc.
c) Realizar mapeamento da área de atuação, cadastrar
famílias de sua micro área, realizar mensalmente as visitas
domiciliares às famílias de sua responsabilidade,
participar do processo educativo levado às famílias,
incentivar a participação comunitária, etc.
d) Realizar visitas domiciliares, discussão de casos com a
equipe, criar vínculo com a população, atividades
específicas da função (curativos, administração de
medicamentos, vacinas, inalação, etc.).
e) Prescrever imunobiológicos especiais para crianças em
caso de serem portadoras de quadros clínicos especiais
ou que apresentarem eventos adversos graves após a
imunização.
QUESTÃO 20____________________________________
Principal instrumento de monitoramento das ações do
Programa de Saúde da Família, tem sua gestão na
Coordenação
de
Acompanhamento
e
Avaliação/Departamento de Atenção Básica/Secretaria
de Atenção à Saúde (CAA/DAB/SAS):
a) SIAB
b) SIS
c) SINAN
d) SINASC
e) SIH
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QUESTÃO 21___________________________________ _
A equipe profissional das Unidades Básicas de Saúde
deve garantir acesso de adolescentes e jovens a ações de
promoção, prevenção de agravos e reabilitação à saúde.
Assinale a opção que relaciona os três eixos principais
para o desenvolvimento de estratégias em saúde para
esse grupo em especial:
a) Necessidades sociais; Aspirações políticas; Habilidades
financeiras.
b) Qualidade da educação; Oportunidades de trabalho;
Influência cultural.
c) Relações interpessoais;
Crescimento
intelectual;
Comunicação verbal.
d) Cuidado corporal; Orientação sexual; Postura física.
e) Crescimento e desenvolvimento; Saúde sexual e
reprodutiva; Redução da morbimortalidade por violência
e acidentes.
QUESTÃO 22__________________________________ __
Um adolescente com 17 anos, sem comprovação de
vacina anterior e que não reside em área de risco deve
ter seu esquema vacinal atualizado. Marque a opção que
relaciona corretamente quais vacinas ele deve tomar na
sua “primeira visita ao serviço de saúde”, seguindo o
calendário básico de vacinação do adolescente.
a) Febre Amarela (dose única), Hepatite B (1º dose), VOP
(Reforço);
b) BCG (1º dose), VORH (1º dose), Hepatite B (dose
única);
c) Hepatite B (1º dose), Difteria e Tétano (1º dose), SCR
tríplice viral (Dose única);
d) SCR Tríplice Viral (1º dose), BCG (dose única), Hepatite
B (reforço);
e) DTP Tríplice Bacteriana (dose única), VOP (1º dose),
Febre Amarela (reforço).

b)Planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério,
aleitamento materno, intercorrências obstétricas,
vigilância epidemiológica de morte materna, sexualidade.
c)Violência
contra
a
mulher,
discriminação,
vulnerabilidade.
d)Condições de trabalho e renda, saberes e cultura,
crenças e espiritualidade.
e)Condição física e orgânica, percepções sobre saúdedoença, apoio familiar e suporte social.
QUESTÃO 24________________________________ ____
Período puerperal é compreendido como o período “que
se inicia logo após o parto e termina quando as
modificações locais e gerais determinados pela gestação
no organismo materno retornam às condições normais”.
Sendo o mesmo dividido em três fases, associe as
informações nas colunas e assinale a opção correta.
I. Imediato
II. Tardio
III. Remoto
(
) De término impreciso, na dependência da lactação,
normalmente em torno de 6 semanas, permeados por
processos físicos, sociais e psicológicos, inerentes à
maternidade.
(
) Período que vai do 11º ao 42º dia, onde se
desenrolam todas as manifestações involutivas de
recuperação e regeneração da genitália materna.
(
) Período compreendido do 1º ao 10º dia pós-parto,
durante o qual se desenrolam todas as modificações
necessárias ao retorno do funcionamento do organismo
da mulher ao estado anterior à gravidez.
a) I, III, II
b) II, III, I
c) I, II, III
d) III, II, I
e) II, I, III

QUESTÃO 23___________________________________ _
O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher
(PAISM) inclui todas as dimensões da saúde da mulher
no seu ciclo vital. No que se refere à saúde da mulher na
fase reprodutiva é essencial que sejam incluídas ações
em saúde direcionadas para:
a)Sexualidade,
riscos
familiares,
necessidades
socioculturais, integralidade cognitiva, capacidade
funcional, autonomia e independência.
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QUESTÃO 25___________________________________ _
Faz parte das funções da Agente Comunitária de Saúde
(ACS) captar gestantes não escritas no pré-natal e
encaminhá-las à Unidade de Saúde ou PSF do Município.
Assinale a opção que apresenta outras atribuições do
ACS em relação à atenção a gestante:
a)Solicitar
exames
complementares
para
acompanhamento da gestação; Realizar exame físico
geral; Avaliar batimentos cardíacos fetais.
b)Aferir sinais vitais para avaliação materna; Diagnosticar
alterações e complicações gestacionais; Prescrever
terapia hormonal, caso necessário.
c)Realizar
consulta pré-natal; Fornecer atestados
médicos; Estabelecer plano de encaminhamento.
d)Acompanhar a gestante mensalmente; Estimular a
formação de grupos de gestantes (educação em saúde e
troca de experiência); Realizar visitas domiciliares e
observar o cartão da gestante; Informar sobre a
sequencia de consultas.
e)Incentivar a participação das gestantes em todas as
campanhas relacionadas à saúde da mulher, assim como,
durante essas campanhas, realizar exames, tais como
prevenção ginecológica e papanicolau.
QUESTÃO 26_________________________________ ___
A Hanseníase é uma doença conhecida na antiguidade
pelo nome de Lepra e de grande prevalência nas regiões
onde as condições de vida da população e falta de
políticas condizentes favorecem a continuidade da
doença como problema de saúde pública. Analise as
afirmações abaixo e em seguida assinale a opção que
indica a sequencia correta.
I. ( )A hanseníase é ocasionada pelo Mycobactérium
Leprae ou Bacilo de Hansen;
II. ( )Manifesta-se principalmente através de sinais e
sintomas dermatoneurológicos como lesões da pele e dos
nervos periféricos;
III. ( )Atinge principalmente pessoas na faixa etária de 20
a 45 anos de vida sexual ativa;
IV. ( )Doença infectocontagiosa de evolução lenta;
V. ( )Transmissão materno fetal por via placentária.
a) V, V, F, V, F
b) V, F, V, F, F
c) F, V, V, V, V
d) F, V, F, V, V
e) V, V, V, F, F
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QUESTÃO 27___________________________________ _
A Hipertensão arterial é considerada uma doença
crônica, de natureza multifatorial e assintomática (na
grande maioria dos casos) de alta prevalência e
incidência, responsável por alta frequência de
internações e complicações cardiológicas. São fatores de
risco para hipertensão arterial:
a) Doenças sexualmente transmissíveis, gestações,
abortos, menopausa.
b) Cirurgias, inflamações, lesões, prolapsos, úlceras e
Pólipos.
c) Idade, sal, fatores socioeconômicos, obesidade, álcool,
Sedentarismo.
d) Anemia, depressão, insônia, fadiga, desnutrição e
anorexia.
e) Faringites, refluxos, problemas gastrointestinais,
diarreias, vômitos.
QUESTÃO 28____________________________________
As informações abaixo dizem respeito ao Diabetes,
distúrbio crônico, caracterizado pelo comprometimento
do metabolismo da glicose e de outras substâncias
produtoras de energia, bem como pelo desenvolvimento
tardio de complicações vasculares e neuropáticas. Os
valores abaixo classificam os resultados obtidos num
exame de Glicemia de jejum. Correlacione as colunas a
seguir e marque a opção verdadeira.
1. Resultado menor que 100 mg/dl.
2. Resultado entre 101 e 125 mg/dl.
3. Resultado entre 126 e 199 mg/dl.
4. Resultado entre 200 e 270 mg/dl.
5. Resultado maior ou igual a 270 mg/dl.
( ) Interpretação: Muito provável DM
( ) Interpretação: Normal
( ) Interpretação: Provável DM
( ) Interpretação: Exame duvidoso
( ) Interpretação: Exame alterado
a) 2, 1, 5, 3, 4
b) 5, 1, 4, 2, 3
c) 1, 2, 3, 4, 5
d) 4, 3, 1, 5, 2
e) 3, 1, 5, 4, 2
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QUESTÃO 29____________________________________
Notificação é a comunicação da ocorrência de
determinada doença ou agravo à saúde, feita à
autoridade sanitária por profissionais de saúde ou
qualquer cidadão, para fim de adoção de medidas de
intervenção pertinentes. Assinale a opção que possui
doenças que pertencem ao grupo de notificação
compulsória:
a) Dengue, Difteria, Doença de Chagas, Meningite,
Hanseníase, Hepatite B, Hepatite C, Leishmaniose,
Poliomielite, Raiva Humana, Rubéola, Sarampo, Sífilis
Congênita, AIDS, Tétano, Tuberculose.
b) Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares (arteriosclerose), neoplasias, doenças respiratórias
crônicas (asma), doenças renais (Insuficiência renal
crônica), doenças músculo-esqueléticas (reumatismo,
artropatias).
c) Doenças psicossomáticas: Estresse, depressão, diarreia,
herpes, enxaqueca, vitiligo, psoríase, dermatite, herpes,
urticária, eczema.
d) Demência, Transtornos de personalidade e de
comportamento,
Transtorno
Mental,
Episódios
Depressivos, Neurastenia, Polineuropatia, Encefalopatia
Tóxica Crônica , Neurite Óptica, Angina Pectoris.
e) Hiperinsulinismo,
hipoglicemia, hipertireoidismo,
hipotireoidismo, hipocalcemia, hiperparatireoidismo,
hipogonadismo.
QUESTÃO 30___________________________________ _
A implementação da Política Nacional de Saúde Bucal,
significou um marco na mudança do foco da atenção em
saúde bucal, visando avançar na melhoria da
organização do sistema de saúde como um todo e
propondo um modelo que dê conta da universalidade,
integralidade e equidade. É correto afirmar sobre a
saúde bucal no Brasil:
a) As ações relacionadas à saúde bucal no Brasil são
destinadas exclusivamente a adolescentes e gestantes,
sendo estes, os grupos que apresentam maiores fatores
de risco para problemas bucais.
b) Faz parte das atribuições exclusivas dos profissionais
dessa área no PSF, supervisionar e coordenar ações para
capacitação dos agentes comunitários de saúde e dos
auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de
suas funções.
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c) O objetivo dessa política é diminuir, no Brasil a
desigualdade social, atuando com ações em saúde,
educação, assistência social, justiça, trabalho e
agricultura.
d) As ações e serviços voltados para a saúde bucal no
Brasil não trazem consigo a proposta de humanização do
processo de atendimento, por considerarem essa
proposta desnecessária para a construção de uma prática
efetivamente resolutiva.
e) Funcionam em redes integradas da saúde bucal no
Brasil: Laboratórios de próteses dentárias; Equipes de
Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família; Centros de
especialidades odontológicas.
QUESTÃO 31
As doenças sexualmente transmissíveis (DST) estão
entre os problemas mais comuns de saúde pública em
todo o mundo. Observe as afirmações abaixo e marque a
opção correta:
1.( ) Todas as DST são curáveis, dependendo apenas da
instituição do tratamento adequado.
2.( ) Algumas das formas de transmissão ocorrem através
da
transfusão
de
sangue
contaminado
ou
compartilhamento de seringas e agulhas.
3.( ) Os sinais e sintomas dessas doenças dependem do
grau da infecção e localização do tecido inflamado.
4.( ) Não há relato de transmissão vertical (de mãe para
filho) de nenhuma das doenças sexualmente
transmissíveis conhecidas.
5.( ) São causadas por diversos bioagentes, como vírus,
bactérias, protozoários e parasitas.
a) V, V, V, F, F
b) V, F, F, V, F
c) V, F, F, F, V
d) F, V, V, F, V
e) V, V, V, V, F
QUESTÃO 32
Quais dessas vacinas devem ser aplicadas por toda vida,
a cada 10 anos?
a) SCR (Tríplice Viral);
b) VOP (Vacina oral contra Pólio);
c) BCG (Formas graves de Tuberculose);
d) VORH (Vacina oral de Rotavirus Humano);
e) DT Dupla Adulto (Difteria e Tétano)
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QUESTÃO 33
Processo de recebimento, armazenamento, conservação,
manipulação,
distribuição
e
transporte
dos
Imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações,
garantindo assim, suas características iniciais para
conferir imunidade. Essa informação é relacionada a:
a) Centros de Referências para Imunobiológicos Especiais
– CRIE.
b) Comitê Técnico Assessor em Imunizações.
c) Estratégias de vacinação.
d) Rede de frio.
e) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
QUESTÃO 34
Os profissionais de saúde estão sob o risco constante de
exposição a doenças contagiosas, sendo muitas delas
imunopreveníveis. Portanto, a proteção desses
profissionais por via de vacinação é importante no
controle e prevenção de doenças. A respeito dessas
informações, marque a opção que contém uma das
doenças que fazem parte desse grupo:
a) Diabetes
b) Lúpus eritematoso
c) Hepatite B.
d) Hipertensão arterial
e) Arteriosclerose
QUESTÃO 35
Quando setores responsáveis pelas ações que se referem
à qualidade de vida do homem, como saúde, educação,
habitação, trabalho, cultura, entre outras, trabalham em
conjunto, construindo parcerias, unindo esforços e
somando recursos financeiros e humanos para alcançar
um objetivo comum, pode-se nomear sua ação como:
a) Integralidade
b) Intersetorialidade
c) Promoção da Saúde
d) Recursos Sustentáveis
e) Equidade
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QUESTÃO 36
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modo de
organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde
peculiar do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Em
relação à Estratégia Saúde da Família avalie os itens
abaixo.
I. É função da ESF ações de prevenção, enquanto as ações
de cura e tratamento passam a ser responsabilidade da
atenção secundária e terciária.
II. A ESF é destinada ao atendimento da classe de baixa
renda.
III. A Equipe de Saúde da Família deve atuar sem área
definida, pois desta forma pode abranger um número
maior de pessoas.
IV. É função do médico da equipe de saúde da família
participar do processo de territorialização, realizar
cuidados em saúde na unidade de saúde, domicílio e
espaços comunitários, e realizar atividades de demanda
espontânea e programada.
Marque o item correto.
a) Apenas I está correta
b) Apenas II está correta
c) Apenas IV está correta
d) Apenas I e III estão corretas
e) Apenas II e IV estão corretas
QUESTÃO 37
A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de
Saúde que tem como objetivo, EXCETO.
a) Estimular a implantação de hospitais de alta
complexidade em todos os municípios para garantir a
independência de seu programa de saúde.
b) Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal.
c) Racionalizar os gastos e otimizar os recursos,
possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de
saúde de abrangência regional.
d) Redução das desigualdades no acesso às ações e
serviços de saúde.
e) Garantia de acesso a todos os níveis de complexidade
do sistema de saúde para os usuários de todos os
municípios.
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QUESTÃO 38
De acordo com a Política Nacional de Promoção à Saúde
marque o item abaixo que NÃO representa uma ação de
promoção à saúde.
a) Vacinação
b) Alimentação saudável
c) Controle do tabagismo
d) Atividade física
e) Estímulo à cultura de paz
QUESTÃO 39
De acordo com o Plano Nacional da Atenção Básica, é
função da atenção básica, EXCETO.
a) Prevenção de agravos
b) Reabilitação
c) Redução de danos
d) Abordagem biomédica
e) Diagnóstico e tratamento
QUESTÃO 40
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF foram
criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o
escopo das ações da atenção básica, bem como sua
resolubilidade. Sobre o NASF avalie os itens abaixo.
I.Tem como função realizar apoio matricial às equipes as
quais está vinculado.
II.Faz parte da atenção básica e é de livre acesso para
atendimento individual ou coletivo.
III.Tem como função contribuir para a integralidade do
cuidado aos usuários do SUS, principalmente por
intermédio da ampliação da clínica.
Marque o item correto
a) Apenas I está correto
b) Apenas II está correto
c) Apenas I e II estão corretos
d) Apenas I e III estão corretos
e) Os itens I, II e III estão corretos
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