PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO
PROVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
NOME:
CPF:

ASSINATURA:
INFORMAÇÕES GERAIS

1. Você receberá do chefe de sala o material descrito a seguir:
A. Este Caderno de Questões Objetivas, com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;
B. Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetiva.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
A. Conferir se seu nome, e CPF que constam na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que você
recebeu;
B. Caso exista algum erro de digitação ou impressão, no seu caderno de prova, cartão
resposta, comunique imediatamente ao chefe de sala, a fim de que seja registrado em Ata de
Sala e seja feita devida substituição.
C. Ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
D. Assinar o Cartão de Respostas no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta de
material transparente.
3. Esta prova terá duração de 03 (três) horas, tendo seu início previsto às 9:00h e término às
12:00h (horário local). Os portões serão abertos a partir das 07h30min e fechados,
impreterivelmente, às 8h45min;
4. . Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as
letras (A), (B), (C) e (D);
5. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas,
e em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato;
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no
mínimo, duas horas após o início da prova;
7. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode
conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
8. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a Prova, Cartão
de Respostas, devidamente preenchidos e assinados ao chefe da sala. Aquele que descumprir
esta regra será ELIMINADO.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1
 Leia o texto abaixo para responder
as questões de 01 a 03
O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE
A Lei nº 11.585/2.000 instituiu a data
04/10 como o marco de homenagem ao
Agente Comunitário de Saúde (ACS), um
dos profissionais que compõem a equipe
multiprofissional nos serviços de atenção
básica à saúde e desenvolve ações de
promoção da saúde e prevenção de
doenças, tendo como foco as atividades
educativas em saúde, em domicílios e
coletividades. O ACS é o profissional que
realiza a integração dos serviços de
saúde da atenção básica com a
comunidade.
A atenção básica caracteriza-se por
um conjunto de ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, que
abrange a promoção e a proteção da
saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico,
o
tratamento,
a
reabilitação, a redução de danos e a
manutenção da saúde.
O número de ACS por equipe deverá
ser definido de acordo com base
populacional, critérios demográficos,
epidemiológicos e socioeconômicos, de
acordo com definição local. Em áreas de
grande dispersão territorial, áreas de
risco
e
vulnerabilidade
social,
recomenda-se a cobertura de 100% da
população com número máximo de 750
pessoas por ACS.
Dentre as principais atribuições desse
profissional estão:
I – Trabalhar com adscrição de
indivíduos e famílias em base geográfica
definida e cadastrar todas as pessoas de
sua área, mantendo os dados atualizados
no sistema de informação da Atenção

Básica vigente, utilizando-os de forma
sistemática, com apoio da equipe, para a
análise da situação de saúde,
considerando as características sociais,
econômicas, culturais, demográficas e
epidemiológicas
do
território,
e
priorizando as situações a serem
acompanhadas no planejamento local;
II – Utilizar instrumentos para a coleta de
informações que apoiem no diagnóstico
demográfico
e
sociocultural
da
comunidade;
III – 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;
IV – Desenvolver ações que busquem a
integração entre a equipe de saúde e a
população adscrita à UBS, considerando
as características e as finalidades do
trabalho de acompanhamento de
indivíduos e grupos sociais ou
coletividades;
V – Informar os usuários sobre as datas e
horários de consultas e exames
agendados;
VI – Participar dos processos de
regulação a partir da Atenção Básica
para acompanhamento das necessidades
dos usuários no que diz respeito a
agendamentos ou desistências de
consultas e exames solicitados;
VII – Exercer outras atribuições que lhes
sejam atribuídas por legislação específica
da categoria, ou outra normativa
instituída pelo gestor federal, municipal
ou do Distrito Federal.
No interior das unidades de saúde, os
ACS apoiam atividades
coletivas
associadas aos tradicionais programas de
saúde, como grupos de hipertensos,
além de outras atividades mais
relacionadas com a promoção da saúde,
como a educação física. Deveriam
participar também das reuniões de
equipe e com o Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (Nasf). Outra atividade
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atribuída ao ACS na unidade é o
acolhimento, ou seja, ele tem sido a
primeira pessoa a receber, escutar e
interpretar as necessidades dos usuários.
Ele é elo importante entre os usuários e
demais profissionais. São profissionais
que devem ser respeitados e valorizados
no exercício de sua função diária.
https://telessaude.se.gov.br/2020/10/14/opapel-do-agente-comunitario-desaude(adaptado)

Questão 01: No trecho “A atenção
básica caracteriza-se por um conjunto
de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abrange a
promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação, a redução
de danos e a manutenção da saúde”. O
verbo destacado se refere a:
a)
b)
c)
d)

“atenção básica”
“redução de danos”
“conjunto de ações”
“individual e coletivo”

Questão 02: Na frase-título “O PAPEL DO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE”, a palavra
em destaque quer expressar:
a) a importância do agente
comunitário de saúde
b) os direitos do agente comunitário
de saúde
c) o que está na lei sobre o agente
comunitário de saúde
d) as atribuições do agente
comunitário de saúde
Questão 03: Indique o trecho abaixo
que pode ser caracterizado pelo tipo
de texto DISSERTATIVO:
a) “A Lei nº 11.585/2.000 instituiu a
data 04/10 como o marco de
homenagem ao Agente Comunitário
de
Saúde
(ACS),
um
dos
profissionais que compõem a

equipe
multiprofissional
nos
serviços de atenção básica à saúde
(...)”.
b) “Ele é elo importante entre os
usuários e demais profissionais. São
profissionais que devem ser
respeitados e valorizados no
exercício de sua função diária.”
c) “Em áreas de grande dispersão
territorial, áreas de risco e
vulnerabilidade social, recomendase a cobertura de 100% da
população com número máximo de
750 pessoas por ACS.”
d) “No interior das unidades de saúde,
os ACS apoiam atividades coletivas
associadas
aos
tradicionais
programas de saúde, como grupos
de hipertensos, além de outras
atividades mais relacionadas com a
promoção da saúde, como a
educação física.”

Questão 04: Leia: “Certo dia, uma MULHER
estava na cozinha” / “A SENHORA, por favor,
não me queime!”
Os dois termos destacados referem-se à
mesma pessoa. IDENTIFIQUE qual é o tipo de
relação que existe entre MULHER e SENHORA
no texto:
a) antonímia
b) sinonímia
c) homonímia
d) paronímia
Questão 05: Analise a expressão: “QUEM CASA
QUER CASA” e indique a alternativa que
ANALISA corretamente as relações de sentido
presentes na frase.
a) A repetição do termo CASA trata-se de um
erro gramatical grave.
b) CASA e CASA têm uma relação de sinonímia.
c) No contexto da frase, os dois termos
destacados constituem palavras antônimas,
d) CASA, na primeira ocorrência, é a
conjugação do verbo casar; na segunda, é um
substantivo, e significa moradia.
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Questão 06: Considere a sentença a
seguir “Marcela saiu de casa atrasada e
perdeu o ônibus.”
As duas orações do período estão
unidas pela palavra “e”, que, além de
indicar adição, introduz a ideia de:

TEXTO 2

a) condição
b) consequência
c) comparação
d) oposição
Questão 07: Indique a alternativa na
qual a letra “a” está CORRETAMENTE
acentuada
a) A agente de saúde chegou cedo à
casa da minha avó.
b) O delegado continuava à explicar o
caso
c) Aumentam diariamente as vendas à
crédito nesta loja.
d) O paciente recebia o soro gota à gota
Questão 08: Na língua portuguesa, há
casos de frases expressas na forma
coloquial apesar de estarem de acordo
com as normas gramaticais, isso pode
ser evidenciado na passagem: “se elas
tivessem chegado meia hora antes,
teriam rachado o bico com as piadas
de João” Assinale a alternativa em que
o uso da palavra “meia” ou ”meio”
NÃO está de acordo com a norma culta
da língua.
a) Não me venha com meias palavras.
b) É meio-dia e meia.
c) Eu estou meia cansada.
e) Recebeu-me com palavras meio
ríspidas.
Questão 09: Assinale a alternativa em
que a crase é obrigatória
a) O ônibus partia todos os dias as
23horas.
b) Desta vez, muitos estudantes irão a
Roma.
c) Foi a ele que deste a notícia.
d) Referiu-se a V. Exa. com respeito.

Questão 10: Analisando a charge
acima, é CORRETO afirma que:
a) O texto aborda o tema da
desigualdade social e o pedido
do menino expressa um
desejo, fato que é reforçado
pelo ponto de exclamação.
b) O texto retrata um tema
totalmente
distante
da
realidade do Brasil, o que torna
incoerente o desejo do
menino.
c) O ponto de exclamação
poderia ser substituído pelo
ponto de interrogação, sem
nenhum prejuízo para a
coerência da mensagem.
d) O tema abordado na charge,
desigualdade
social,
está
presente apenas nas regiões
norte e nordeste do Brasil.
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Texto 3:

Questão 13: No contexto, o enunciado: “Mas
ao menos serviu para acabar com o
aquecimento global!...”, expressa com relação
a “...Ok, nem tudo é perfeito!...” uma relação
de:
a) Adversidade.
b) Justificativa.
c) Razoabilidade.
d) Proporcionalidade.

Questão 14: O termo grifado em: “Mas ao
menos serviu para acabar com o aquecimento
global!...”, tem sentido de:

Disponível
em:
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3
A%2F%2Fandergeo2012.blogspot.com%2F201
3%2F07%2Fentendaenergianuclear.html&psig=AOvVaw1bxoK7kUIL
wZhzuLSVFISe&ust=1583340530401000&sourc
e=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLDihq
Lh_ucCFQAAAAAdAAAAABCEAQ
Questão 11: A charge ressalta que a usina
nuclear:
a) É a solução para o aquecimento global.
b) Também contribui para o aquecimento
global.
c) Produz energia limpa.
d) Aumenta o risco de exposição à
radiação
Questão 12: Na fala: “...Ok, nem tudo é
perfeito!...” A vírgula serviu para destacar:
a)
b)
c)
d)

Uma expressão afirmativa;
Uma expressão em língua estrangeira;
Uma expressão negativa;
Uma expressão entusiasta;

a)
b)
c)
d)

Chegar à exaustão.
Por fim em algo.
Destruir.
Envelhecer.

Questão 15: Os textos 1 e 2 são,
respectivamente, exemplares dos gêneros
textuais:
a)
b)
c)
d)

Reportagem e tirinha.
Notícia e cartum.
Reportagem e tirinha.
Reportagem e charge.
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QUESTÕES ESPECÍFICAS
Questão 16: Marque a alternativa que não é
um dos princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde:
a) capacidade de resolução dos serviços
em todos os níveis de assistência.
b) conjugação dos recursos financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios na prestação de serviços
de assistência à saúde da população.
c) 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.
d) proibição da divulgação de informações
quanto ao potencial dos serviços de saúde
e a sua utilização pelo usuário
Questão 17: Assinale a alternativa falsa em
relação ao Agente Comunitário de Saúde:
a) Não é necessário que o Agente
Comunitário de Saúde cadastrar todas as
famílias que ele irá acompanhar, somente
as que estiverem com problemas deverão
ser cadastradas.
b) Sempre que acontecer um nascimento,
morte ou alguma mudança na família
cadastrada, o Agente Comunitário de
Saúde deverá anotar na ficha de
cadastramento.
c) A visita domiciliar é uma das atividades
mais importantes do Agente Comunitário
de Saúde.
d) Na visita domiciliar o Agente
Comunitário de Saúde irá realizar o
cadastramento e o acompanhamento das
famílias.

Questão 18: A higiene do corpo é importante
para a saúde, a falta de higiene pode levar
algumas doenças da pele, dentre elas está a:
a) Rinite
b) Hepatite
c) Faringite
d) Escabiose
Questão 19: São atribuições do Agente
Comunitário de Saúde com relação à Vigilância
em Saúde voltada para o controle da
Hanseníase, Esquistossomose, Dengue, Malária
e Tuberculose: Realizar atividades de
identificação e mapeamento somente das
doenças de importância epidemiológica
(Sentença I). Desenvolver ações educativas e
de mobilização da comunidade quanto ao
controle das doenças na sua área de
abrangência (Sentença II). Ao analisar as duas
sentenças acima, assinale a opção correta:
a) Todas estão corretas.
b) Estão corretas somente a Sentença I.
c) Estão corretas somente a Sentença II.
d) Todas estão totalmente incorretas.

Questão 20: Assinale a alternativa que
apresenta uma doença infecto-contagiosa
causada por uma bactéria que afeta
principalmente os pulmões, mas, também
pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como
ossos, rins e meninges. O tratamento à base de
antibióticos é 100% eficaz, no entanto, não
pode haver abandono. A cura leva seis meses e
para prevenir a doença é necessário imunizar
as crianças com a vacina BCG.
a) Pneumonia
b) Caxumba
c) Dengue
d) Tuberculose
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Questão 21: Na dengue o vetor transmissor da
doença é um mosquito conhecido como Aedes
Aegypti (Sentença I). O mosquito transmissor
da dengue precisa de água corrente para sua
proliferação (Sentença II).
Ao analisar as sentenças acima assinale a
alternativa correta:
a) Todas as sentenças estão corretas.
b) Está correta somente a Sentença I.
c) Está correta somente a Sentença II.
d) Todas as sentenças estão totalmente
incorretas.

Questão 23: O Sistema Único de Saúde (SUS):
I.Tem como objetivo a identificar e divulgar
todos

os

fatores

condicionantes

e

determinantes da saúde.
II. Ficar responsável pela formulação de uma
política destinada a promover a exclusão
assistencial à saúde.
III.Prestar

assistência

às

pessoas

por

intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde,

realizando ações

assistenciais integradas e preventivas.
Questão 22: Qual é o conceito de Atenção
Básica, segundo a Política Nacional de Atenção
Básica?
a) É um conjunto articulado de recursos e
conhecimentos, organizado para responder
às necessidades de saúde da população. A
condição de sistema é fundamental para que
todos os problemas de saúde possam ser
enfrentados.
b) A Atenção Básica caracteriza-se por um
conjunto de ações de saúde no âmbito
individual e coletivo que abrangem apenas a
promoção e proteção da saúde.
c) A Atenção Básica caracteriza-se por um
conjunto de ações de saúde no âmbito
individual e coletivo que abrangem apenas a
proteção
da
saúde,
reabilitação
e
manutenção da saúde.
d) A Atenção Básica caracteriza-se por um
conjunto de ações de saúde no âmbito
individual e coletivo que abrangem a
promoção e proteção da saúde, prevenção de
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação
e manutenção da saúde.

Analisando as sentenças apresentadas acima
assinale a alternativa correta:
a) Na sentença I
b) Nas sentenças I e III
c) Na sentença II
d) Nas sentenças I, II e III
Questão 24: A Portaria nº 2.488, de 21 de
outubro de 2011 aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes e normas para a organização da
Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da
Família (ESF) e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS).
I - Para UBS com Saúde da Família em grandes
centros urbanos, recomenda-se o parâmetro
de uma UBS para no máximo 18 mil habitantes,
localizada dentro do território, garantindo os
princípios e diretrizes da Atenção Básica.
II - As RAS constituem-se em arranjos
organizativos formados por ações e serviços de
saúde
com
diferentes
configurações
tecnológicas
e
missões
assistenciais,
articulados de forma complementar e com
base territorial, e têm diversos atributos, entre
eles destaca-
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se: a atenção básica estruturada como o
primeiro ponto de atenção e a principal porta
de entrada do sistema.
III - A Atenção Básica caracteriza-se por um
conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abrange a promoção
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos,
o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação,
redução de danos e a manutenção da saúde.
IV - A educação permanente deve ser encarada
como uma importante “estratégia de gestão",
com grande potencial provocador de
mudanças no cotidiano dos serviços, em sua
micropolítica, bastante próximo dos efeitos
concretos das práticas de saúde na vida dos
usuários.

Questão 26: Com relação a COVID-19
conhecida por “novo coronavírus”, assinale a
alternativa correta:

Qual é a sequência correta para as afirmativas
acima:

Questão 28: A Lei nº 8.142 de 28 de dezembro
1990, dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.
a) As Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas por outro regimento
aprovado pelo Parlamento.
b) O SUS possui em cada esfera do governo
um Conselho de Saúde, sendo a Conferência de
Saúde uma instância optativa que o gestor
poderá utilizar.
c) A conferência de saúde se reunirá a cada 4
anos com a representantes dos segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde.
d) O Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde não possui representação
no Conselho Nacional de Saúde.

a) I - V; II – V; III – V; IV - V.
b) I - F; II – F; III – V; IV - V.
c) I - F; II – V; III – V; IV - V.
d) I - V; II – F; III – V; IV - F.
Questão 25: É uma doença inflamatória
causada por um parasita, sendo bastante
comum em países da América do Sul, América
Central e no México. Atualmente a transmissão
da doença não se dá mais por meio do contato
direto do parasita, mas principalmente pelo
contato indireto, por meio da ingestão de
alimentos contaminados com fezes do parasita.
As características descritas são de qual das
doenças abaixo:
a)
b)
c)
d)

Leishmaniose.
Leptospirose.
Doença de chagas.
Febre amarela.

a) A infecção causada pela doença deixa o
paciente imune permanentemente.
b) A transmissão é feita pelo vírus SARS CoV-2.
c) Acomete exclusivamente idosos.
d) Quando não tratada, pode evoluir para
flebite em mais de 80% dos casos.
Questão 27: Qual dos itens abaixo não é um
fator determinante e condicionante de saúde:
a)
b)
c)
d)

Educação
Transporte
Lazer
Peso do paciente
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Questão 29: A Portaria nº 2.436/2017 sobre a
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que
tem na Estratégia Saúde da Família (ESF) seu
plano prioritário para expandir e consolidar a
Atenção Básica em Saúde. Considerando a
nova PNAB, leia as sentenças abaixo,
colocando como “V" para as sentenças
verdadeiras e “F" para as sentenças falsas:
( ) Na equipe de Saúde da Família, existe a
obrigatoriedade de carga horária de 30 (trinta)
horas semanais para todos os profissionais de
saúde membros da ESF.
( ) Os profissionais da ESF deverão estar
vinculados a apenas uma equipe de Saúde da
Família.
( ) A composição da equipe da ESF é formada
no mínimo por médico, enfermeiro, auxiliar
e/ou técnico de enfermagem e agente
comunitário de saúde.
( ) O agente de combate às endemias pode
fazer parte da equipe da ESF.
( ) Em áreas com grupos de vulnerabilidade
social é recomendado a cobertura de 99% da
população com número máximo de 890
pessoas por agente comunitário de saúde.
Assinale a alternativa com sequência das
afirmativas na ordem correta:
a) V – F – F – V – F.
b) F – V – V – V – F.
c) V – V – V – V – F.
d) F – F – V – V – V.
Questão 30: Qual das ações abaixo o agente
comunitário de saúde não deve fazer:
a)Identificar áreas e situações de risco
individual e coletivo;
b)Encaminhar as pessoas aos serviços de
saúde sempre que necessário;

c)Orientar as pessoas, de acordo com as
instruções da equipe de saúde;
d)Tratar a situação de saúde das pessoas,
para ajudá-las a conseguir a ficar curada.
Questão 31: São consideradas grupos de
riscos, aquelas pessoas que possuem maior
probabilidade de adoecer ou até mesmo de
morrer. Qual das alternativas abaixo não é
considerada uma situação de risco:
a) Bebês de genitoras fumantes, etilistas
e usuárias de drogas durante a gestação.
b) Mulheres grávidas que fazem o
acompanhamento do pré-natal.
c) Crianças em estado de desnutrição.
d) Recém-nascidos com peso abaixo de 2
quilos e meio.
Questão 32: Por meio de uma visita domiciliar
não é possível ao agente comunitário de saúde
realizar quais das ações abaixo:
a)
Identificar os moradores, por faixa
etária, sexo e raça, ressaltando situações como
gravidez, desnutrição, pessoas com deficiência
etc.
b) Conhecer as condições de moradia e de seu
entorno, de trabalho, os hábitos, as crenças e
os costumes.
c) Diagnosticar as doenças de saúde dos
moradores da comunidade.
d) Perceber quais as orientações que as
pessoas mais precisam ter para cuidar melhor
da sua saúde e melhorar sua qualidade de vida.
Questão 33: Identifique a alternativa correta
com relação a zoonose conhecida por
Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) :
a) Ao ter a doença a pessoa fica com
imunidade permanente.
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b) picada de flebotomíneos fêmeas é
responsável pela transmissão da doença.
c) É uma doença que só acomete pessoas do
sexo masculino.
d) A doença pode evoluir para uma pneumonia
em 50% dos casos.
Questão 34: Em relação à hanseníase as
formas como o agente comunitário de saúde
pode ajudar são:
I. O agente comunitário de saúde deve
valorizar, nas suas visitas domiciliares, as
queixas das pessoas, observando-as com um
olhar mais atento e procurando informá-las
sobre os sinais e os sintomas da hanseníase.
II. Verificar se os contatos de uma pessoa
diagnosticada
com
hanseníase
foram
examinados e se receberam a vacina BCG, pois
fazer a vigilância das pessoas que têm maior
risco de adoecer pode prevenir novos focos.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Os itens I e II estão incorretos.
Questão 35: A respeito da malária marque a
alternativa incorreta:
a) A malária não é uma infecção parasitária.
b) A malária afeta os glóbulos vermelhos do
sangue.
c) É uma doença evitável, detectável e tratável
que se apresenta em regiões pobres.
d) O parasita da malária é transmitido através
da picada da fêmea do mosquito Anopheles
infectado.

Questão 36: Sobre dengue é incorreto afirmar
que:
a) Os mosquitos transmissores picam durante
o dia e a noite, ao contrário do mosquito
comum, que pica durante a noite.
b) Os transmissores de dengue proliferam-se
dentro ou nas proximidades de habitações
(casas, apartamentos, hotéis), em recipientes
onde se acumula água limpa (vasos de plantas,
pneus velhos, cisternas etc.).
c) O Mosquito Aedes aegypti mede menos de
um centímetro, tem aparência inofensiva, cor
café ou preta e listras brancas no corpo e nas
pernas.
d) O indivíduo não percebe a picada, pois no
momento não dói e nem coça.
Questão 37: É uma enfermidade caracterizada
pelo acumulo excessivo de gordura corporal,
associadas a problemas de saúde, ou seja, que
traz prejuízos à saúde do indivíduo.
a)
b)
c)
d)

Obesidade
Leishmaniose Visceral
Alopecia
Varicocele

Questão 38: Marque a alternativa correta
sobre a Doença de Chagas:
a) A doença de Chagas é causada por um
verme platelminto que se adquire em lagoas.
b) A doença de Chagas é causada pelo
Trypanosoma Cruzi .
c) A doença de Chagas resulta de uma
malformação cardíaca congênita.
d) A doença de Chagas é causada por um
verme que vive no sangue.
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Questão 39: No que diz respeito à
Leishmaniose que é uma doença transmitida
por protozoários, a mesma pode ocorrer na
forma visceral e tegumentar. Assinale a
alternativa correta que está correlacionada
com à leishmaniose visceral, também
conhecida como calazar.
a) É transmitida por mosquitos e ocorre
somente em áreas tropicais.
b) Quando a doença atinge a mucosa intestinal,
ela pode perfurar o intestino.
c) É transmitida pela ingestão de água e
alimentos contaminados por fezes.
d) O seu protozoário é o Leishmania chagasi.
Questão 40: Sobre a busca da humanização e
da ética na atenção a saúde assinale a
afirmativa que está incorreta.
a) A autonomia de uma pessoa não está
relacionada com a sua tomada de decisão em
relação
às
alternativas
que
foram
apresentadas, a pessoa deixa
de atuar
conforme sua escolha.
b) O direito a informação é um direito do
usuário.
c) O dever de manter o segredo das
informações é obrigação ética dos profissionais
de saúde.
d) Nas unidades de saúde deve-se criar
condições para garantir o sigilo dos dados
relativos à intimidade do usuário e das famílias.

