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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. 

ESCREVA ABAIXO A NUMERAÇÃO CONTIDA EM SEU CARTÃO RESPOSTA: 

Nº________________ 

NOME: 

CPF: ASSINATURA: 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO 1 
 
Fake news atingem 85% das mensagens 
sobre coronavírus checadas pelo Ministério 
da Saúde 
Por: Folhapress em 29/02/20 às 09H58, atualizado 
em 29/02/20 às 10H05 
 

Foram identificadas 41 tipos de mensagens 
mais recorrentes sobre o tema. O uso de 
vitaminas e chás que alegam curar a doença é 
a fake news mais comum. 
Corona vírus veio do inseticida? Paciente com 
Corona vírus curada em 24 horas com 
medicamentos de Aids? Corona vírus 
eliminado com tigela de água de alho bem 
fervida? O Ministério da Saúde alerta: tudo 
isso é  fake news. 
Essas mensagens fazem parte de um grupo de 
correntes, "notícias" e áudios ligados ao novo 
coronavírus recebidos pela pasta no último 
mês, por meio do serviço "Saúde sem fake 
news", criado para analisar notícias falsas. Não 
é pouca coisa. De 6.500 mensagens recebidas 
e analisadas entre 22 de janeiro e 27 de 
fevereiro, 90% eram relacionadas ao novo 
vírus. 
Desse total ligado ao Coronavírus, 85% eram 
falsas. Os dados são de balanço divulgado 
nessa sexta-feira (28). Segundo o secretário-
executivo do ministério, João Gabbardo dos 
Reis, foram identificadas 41 tipos de 
mensagens mais recorrentes sobre o tema. O 
uso de vitaminas e chás que alegam curar a 
doença é a mais comum. "E sempre são 
notícias falsas, porque nenhuma dessas 
indicações tem comprovação científica de que 
possa ser benéfica para quem está com 
Corona vírus", diz Gabbardo. 
Também é frequente o recebimento de 
mensagens com teorias da conspiração de que 
o vírus teria sido criado em laboratório ou 
disseminado deliberadamente-tudo isso é 
falso, afirma a pasta. Em janeiro, quando o 
maior número de casos novos ainda era 
concentrado no China e havia menos 
informação sobre o vírus, também era comum  

o envio de vídeos e fotos de pessoas caindo e 
desmaiando nas ruas –o problema é que tudo 
era "fake", de novo. "São vídeos que tinham 
sido publicados muito antes do aparecimento 
do Coronavírus", afirma o secretário. 
A pasta costuma colocar um carimbo de "isto 
é fake news" para informar quais notícias são 
falsas e "isso é verdadeiro" para as já 
checadas e confirmadas. O número para 
recebimento das mensagens é (61) 99289-
4640. 
Nas últimas semanas, a Organização Mundial 
de Saúde tem apontado as fake news como 
um dos principais desafios em relação ao novo 
Corona vírus. A orientação é que pessoas 
busquem informações em fontes oficiais. 
 
MANUAL PARA NÃO PROPAGAR FAKE NEWS 
- Busque a fonte original; 
- Faça uma busca na internet: muitos casos já 
foram desmentidos; 
- Cheque a data: a "novidade" pode ser antiga; 
- Leia a notícia inteira; 
- Cheque o histórico de quem publicou; 
- Se a notícia não tem fonte, não repasse. 
 
Disponível em: 
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavir
us/2020/02/29/NWS,132097,70,1668,NOTICIAS,2190-
FAKE-NEWS-ATINGEM-DAS-MENSAGENS-SOBRE-
CORONAVIRUS-CHECADAS-PELO-MINISTERIO-
SAUDE.aspx  (Acesso em 03/03/2020) 

 
1) No trecho: “Coronavírus veio do 

inseticida?”, o termo grifado poderia ser 
facilmente substituído por: 
a) imita o; 
b) é semelhante ao; 
c) cruza com; 
d) procede do; 

 
2) Em “O Ministério da Saúde alerta: tudo 

isso é fake news.” há, no termo em 
destaque, uma função de: 
a) Característica; 
b) quem pratica uma ação; 
c) atividade; 
d) lugar. 

 
 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/02/27/NWS,131913,70,1668,NOTICIAS,2190-DISSEMINACAO-FAKE-NEWS-SOBRE-CORONAVIRUS-PREOCUPA-ESPECIALISTAS.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/02/29/NWS,132097,70,1668,NOTICIAS,2190-FAKE-NEWS-ATINGEM-DAS-MENSAGENS-SOBRE-CORONAVIRUS-CHECADAS-PELO-MINISTERIO-SAUDE.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/02/29/NWS,132097,70,1668,NOTICIAS,2190-FAKE-NEWS-ATINGEM-DAS-MENSAGENS-SOBRE-CORONAVIRUS-CHECADAS-PELO-MINISTERIO-SAUDE.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/02/29/NWS,132097,70,1668,NOTICIAS,2190-FAKE-NEWS-ATINGEM-DAS-MENSAGENS-SOBRE-CORONAVIRUS-CHECADAS-PELO-MINISTERIO-SAUDE.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/02/29/NWS,132097,70,1668,NOTICIAS,2190-FAKE-NEWS-ATINGEM-DAS-MENSAGENS-SOBRE-CORONAVIRUS-CHECADAS-PELO-MINISTERIO-SAUDE.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/02/29/NWS,132097,70,1668,NOTICIAS,2190-FAKE-NEWS-ATINGEM-DAS-MENSAGENS-SOBRE-CORONAVIRUS-CHECADAS-PELO-MINISTERIO-SAUDE.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/02/27/NWS,131913,70,1668,NOTICIAS,2190-DISSEMINACAO-FAKE-NEWS-SOBRE-CORONAVIRUS-PREOCUPA-ESPECIALISTAS.aspx
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3) Todas as palavras foram acentuadas pela 

mesma razão, exceto: 
 

a) Coronavírus; 
b) Água; 
c) Ministério; 
d) Benéfica. 
 
4) No trecho “"E sempre são notícias falsas, 

porque nenhuma dessas indicações têm 
comprovação científica de que possa ser 
benéfica para quem está com 
Coronavírus"”, o verbo em destaque está 
relacionado à(s): 
 

a) notícias falsas; 
b) nenhuma dessas indicações; 
c) comprovação científica; 
d) Coronavírus. 

 
5) Os parênteses em “Os dados são de 

balanço divulgado nessa sexta-feira (28).” 
foram utilizados para: 
 

a) indicar o dia exato de divulgação. 
b) indicar a quantos dias foi divulgado. 
c) indicar a quantidade de dados analisados. 
d) indicar a quantidade de balanços feitos. 

 
6) Em: “A pasta costuma colocar um carimbo 

de "isto é fake news" para informar quais 
notícias são falsas e "isso é verdadeiro" 
para as já checadas e confirmadas.”, o 
termo grifado poderia ser substituído sem 
alteração de sentido em: 

a) pois 
b) a fim de 
c) à medida que 
d) logo 

 
7) Assinale V ou F, conforme forem 

verdadeiras ou falsas as afirmações entre 
a palavra destacada e suas relações: 

I- “Tudo isso é  fake news.”, refere-se à 
algumas mensagens falsas 
exemplificadas.(___) 

II- “Tudo isso é falso, afirma a pasta.”, refere-
se a algumas teorias da conspiração 
citadas. (___) 

III- “O problema é que tudo era "fake" de 
novo.”, refere-se à divulgação de vídeos e 
fotos de pessoas caindo na rua. (___). 
 

a) V-F-V 
b) F-V-V 
c) V-V-V 
d) F-V-F 

 
8) No trecho: “De 6.500 mensagens 

recebidas e analisadas entre 22 de janeiro 
e 27 de fevereiro, 90% eram relacionadas 
ao novo”, o termo destacado indica: 
 

a) Motivo; 
b) Tempo; 
c) Qualificação; 
d) Quantidade. 

 
9) Há predicado nominal em: 

 
a) O uso de vitaminas e chás que alegam 

curar a doença é a mais comum. 
b) E sempre são notícias falsas. 
c) Nas últimas semanas, a Organização 

Mundial de Saúde tem apontado as fake 
news como um dos principais desafios em 
relação ao novo coronavírus. 

d) "São vídeos que tinham sido publicados 
muito antes do aparecimento do 
coronavírus". 

 
10) Na última parte do texto, onde apresenta 

um manual, os enunciados indicam: 
 
a) um conselho; 
b) uma possibilidade; 
c) um apelo; 
d) uma proibição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/02/27/NWS,131913,70,1668,NOTICIAS,2190-DISSEMINACAO-FAKE-NEWS-SOBRE-CORONAVIRUS-PREOCUPA-ESPECIALISTAS.aspx
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TEXTO 2 
 

 
 
Disponível em: 
https://www.midiamax.com.br/politica/charge/2020/charge-
dengue-problema-mais-urgente (Acesso em 03/03/2020) 

 
11) Quanto à linguagem utilizada no texto, traz 

recurso de: 
 

a) Onomatopeia. 
b) Ironia. 
c) Paródia. 
d) Eufemismo. 

 
12) Complete as lacunas com a resposta mais 

adequada e depois marque a alternativa 
correta:  
A ____________ comenta o tema 
___________ que hoje atrai atenção da 
população ____________, mas 
_____________ que -na América Latina- 
outras doenças, como a _____________, 
ainda são a maior preocupação para as 
autoridades. 

 
a) morte – coronavírus – mundial – solicita – 
dengue. 
b) charge – dengue – mundial – informa – 
coronavírus. 
c) morte – dengue – mundial – esbraveja – 
coronavírus. 
d) charge – coronavírus – mundial – ressalta – 
dengue. 
 

13) As vírgulas foram usadas na fala do 
personagem que lava as mãos para: 
 

a) Dar pausas na fala. 
b) Isolar um termo dentro da frase. 
c) Separar um adjunto adverbial. 
d) Enumerar uma sequência. 

 
TEXTO 3 
  

 
 
Os cientistas, criação coletiva do jornalista João 
Antônio Rodrigues Garcia e colaboradores (Jão & 
Cols.), são tirinhas publicados diariamente 
no Correio Popular de Campinas, São Paulo. 

 
14) No último balão, aparecem os termos 

“baile à fantasia”, a crase ocorre pela 
mesma razão que: 

 
a) Ela, às vezes, chorava silenciosamente. 
b) Havia uma festa à moda antiga. 
c) Entregou a prova à aluna.  
d) Agiu, às pressas, para ocultar o ocorrido. 

 
15) O termo “varíola” recebe acentuação 

pela mesma regra ortográfica que: 
 

a) malária. 
b) sarampão. 
c) álcool. 
d) máscara. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

16) Em países que povoam a América do Sul 
e a América Central, uma doença de 
caráter inflamatória provocada por um 
parasita, é transmitida através do 
contato indireto, por meio da ingestão 
de alimentos contaminados pelas fezes 
do parasita. Marque a alternativa que se 
refere à doença relatada pelo texto 
acima: 
 
a)Dengue. 
b)Doença de chagas. 
c)Leptospirose. 
d)Febre amarela. 
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17) Nas ações de educação em saúde e 

mobilização da comunidade para 
prevenção e combate às endemias, a 
atuação do agente de combate às 
endemias é imprescindível. No combate 
à DENGUE são funções desses agentes: 
 

I. Vacinar os gatos e cães da população. 
II. Realizar uma pesquisa larvária em 

imóveis da região para o levantamento 
dos índices. 

III. Descobrir e eliminar os focos. 
IV. Ferver a água durante 3 minutos. 
V. Orientar a comunidade sobre os meios 

para evitar a proliferação dos vetores. 
VI. Repassar as informações coletadas no 

trabalho de campo para seu supervisor. 
VII. Não eliminar os recipientes onde foi 

executado o tratamento focal. 

Estão corretamente descritas as alternativas: 
a) I, II, III, IV e V apenas. 
b) II, III, IV, V, VI apenas. 
c) II, III, V, VI, VII apenas. 
d) III, IV, V, VI e VII apenas. 

 
18) Os Princípios Organizativos do Sistema 

Único de Saúde (SUS) são:  
 

I - Universalização e Integralidade;  
II – Regionalização e Hierarquização;  
III - Descentralização e Comando Único;  
IV - Participação Popular; 
V - Equidade. 

 
Assinale apenas a alternativa correta quanto 
aos Princípios Organizativos do SUS: 
a) I, II, III, IV. 
b) I e IV apenas. 
c) II, III e IV apenas. 
d) II, III e V apenas. 

 
19) Várias medidas podem ser 

desenvolvidas para o controle de pragas, 
as quais tanto podem ser usadas em 
saúde pública, como na agricultura. No 
tocante ao controle mecânico das 
pragas, assinale a opção incorreta com 
relação aos mesmos: 

 

a) Destruição de criadouros temporários. 
b) Coleta e destino adequado do lixo. 
c) Drenagem e retificação de criadouros. 
d) Criação de organismos predadores. 

 
20) Em conformidade com a Lei nº 

8.080/1990, no capítulo III do art. 13, 
relativo a organização,  direção e 
gestão, compete ao Sistema Único de 
Saúde (SUS):  
 

I. Ficar responsável por articular as 
políticas e programas de alimentação 
e nutrição.  

II. Formular as políticas e programas de 
controle das agressões ao meio 
ambiente, de saneamento básico e 
relativas às condições e aos ambientes 
de trabalho.  

 
a) As sentenças I e II estão corretas.  
b) Somente a sentença I está correta.  
c) Somente a sentença II está correta.  
d) As sentenças I e II estão incorretas. 

21)  O senhor “João” estava dormindo e 
acordou com uma forte picada em sua 
perna, procurou e encontrou um escorpião 
debaixo de seu colchão. Nessa situação o 
que deve ser feito diante da identificação e 
conduta em um acidente envolvendo 
escorpião, assinale a alternativa correta: 

a) Devem ser realizados torniquetes, incisão 
na ferida e sucção após o acidente. 

b) Quando não é possível verificar o agente 
causador do acidente, deve-se manter o 
paciente em repouso por cerca de 12 horas 
em observação, mas não é necessário levar a 
um serviço de saúde. 

c) O paciente somente será levado ao 
serviço de saúde se o acidente tiver ocorrido 
há menos de 24 horas, pois depois desse 
período não há necessidade de levar o 
mesmo para avaliação. 

d) O agente causador do acidente deve ser 
identificado sempre que possível, para 
orientar a conduta medicamentosa a ser 
tomada na unidade de saúde. 
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22) O agente de endemia e controle de 
doenças, ao realizar a visita domiciliar, 
deve estar atentos a buscar soluções 
para a comunidade. Na atividade da 
visita domiciliar, está incorreto qual das 
alternativas abaixo: 

a) O agente de endemia e controle de 
doenças não realiza mapeamento de sua 
área de trabalho, pois essa é uma função 
somente do agente comunitário de saúde. 

b) Participa na promoção, proteção da saúde 
e prevenção de doenças. 

c) Participa como um elo de ligação dos 
serviços de saúde e da população nas 
ações de saneamento básico. 

d) Atua nas ações de doenças endêmicas. 
 

23) 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. 
 
24) A água é responsável pela transmissão de 
várias doenças. Isto devido à presença de um 
grande número de contaminantes orgânicos, 
decorrentes da ação humana. Os esgotos 
domésticos, as fábricas de papel, criadouros 
de animais, laticínios, matadouros, etc. 
Então, assinale a única doença que não é 
transmitida pela água: 
a) Cólera 
b) Cisticercose 
c) Febre tifoide 
d) Toxoplasmose 

 

 
25) Sobre dengue é errado 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. 

26) A Portaria nº 2.436/2017, que aprova a 
nova Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), define a Atenção Básica como a 
principal porta de entrada, coordenadora 
do cuidado e ordenadora das ações e 
serviços disponibilizados na rede. Para 
contemplar esses propósitos, a PNAB tem 
na Estratégia Saúde da Família (ESF) sua 
estratégia prioritária para expansão e 
consolidação da Atenção Básica. 
Considerando a nova PNAB, analise as 
afirmações abaixo, classificando como “V" 
as afirmações verdadeiras e “F" as 
afirmações falsas: 

 
(   ) Para equipe de Saúde da Família, há a 
obrigatoriedade de carga horária de 30 
(trinta) horas semanais para todos os 
profissionais de saúde membros da ESF. 
(  ) Os profissionais da ESF poderão estar 
vinculados a apenas uma equipe de Saúde 
da Família. 
(   ) A equipe da ESF é composta no mínimo 
por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou 
técnico de enfermagem e agente 
comunitário de saúde. 
(  ) Pode fazer parte da equipe da ESF o 
agente de combate às endemias e os 
profissionais de saúde bucal: cirurgião-
dentista e auxiliar ou técnico em saúde 
bucal. 
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(   ) Em áreas de grande dispersão territorial, 
áreas de risco e vulnerabilidade social, 
recomenda-se a cobertura de 100% da 
população com número máximo de 950 
pessoas por ACS. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência 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. 

 
27) Quando há uma ocorrência epidêmica 
considerada restrita a um determinado lugar, 
por exemplo, uma escola, qual das 
alternativas representa essa situação: 
 
a) Um possível surto endêmico. 
b) Um surto epidêmico. 
c) Um possível surto pandêmico. 
d) Um surto regional. 
 

28) Sobre a infectividade marque a 
alternativa incorreta: 

a) Infectividade é o nome que se dá ao 
conjunto de qualidades específicas do 
agente que lhe permitem vencer barreiras 
externas e penetrar em outro organismo 
vivo, aí multiplicando-se com maior ou 
menor facilidade. 

b) O sarampo apesar de alta virulência,  
apresenta baixa infectividade. 

c) Sua definição: capacidade que certos 
organismos têm de penetrar e se 
desenvolver ou se multiplicar no novo 
hospedeiro, ocasionando infecção. 

d) Os fungos em geral caracterizam-se por sua 
baixa infectividade, embora bastante 
difundido no ambiente, dificilmente se 
multiplicando no organismo do homem, 
produzindo infecção. 

 
 
 
 
 
 

29) A leptospirose é um importante 
problema de saúde pública no Brasil, e em 
outros países tropicais em desenvolvimento, 
devido à alta incidência nas populações que 
vivem em aglomerações urbanas sem 
adequada infraestrutura sanitárias. Quanto à 
Leptospirose, assinale o enunciado ERRADO: 

a) A infecção humana resulta somente da 
exposição direta à urina de animais 
infectados. 

b) Os principais sintomas da doença nos 
seres são: Febre alta, calafrio, cefaleia, 
vómitos, dores musculares etc. 

c) É uma doença infecciosa febril de início 
abrupto. 

d) O rato é o principal transmissor da 
leptospirose. 

 

30) 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) Obesidade. 
b) Leishmaniose Visceral. 
c) Alopecia. 
d) Varicocele. 

 
31) A Notificação Compulsória Negativa é a 
comunicação semanal realizada pelo 
responsável do estabelecimento de saúde à 
autoridade de saúde, informando que na 
semana epidemiológica: 
a) Não foi identificada nenhuma doença, 

agravo ou evento de saúde pública 
constante da Lista de Notificação 
Compulsória. 

b) Houve casos de alguma doença, agravo ou 
evento de saúde pública, constante da Lista 
de Notificação Compulsória, mas não foi 
notificado por esquecimento. 

c) Houve casos de alguma doença, agravo ou 
evento de saúde pública, constante da Lista 
de Notificação Compulsória, mas não foi 
notificado por falha no sistema de 
informação. 

d) Não realizar a notificação por falta de 
alguma doença, agravo ou evento de saúde 
pública, constante da Lista de Notificação 
Compulsória, configura a notificação 
negativa. 
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32) Sobre a dengue, analise a sentença 
abaixo:  

O transmissor (vetor) da dengue é o mosquito 
Aedes aegypti (1ª parte). O mosquito 
transmissor da dengue precisa de água 
corrente para se proliferar (2ª parte). A 
sentença está:  
 
a) Totalmente correta.  
b) Correta somente em sua 1ª parte.  
c) Correta somente em sua 2ª parte.  
d) Totalmente incorreta. 

33) 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. 

 
 

34) 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-se: a atenção básica 
estruturada como primeiro ponto de atenção 
e 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. 
 
Qual é a sequência correta para as afirmativas 
acima: 
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. 
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35) Marque a alternativa que não é uma 
atribuição do agente de combate a endemias: 
 
a) Vistoria de domicílios, terrenos baldios, 
depósitos e estabelecimentos comerciais. 
b) Inspeção de calhas, telhados e caixas 
d´água. 
c) Aplicação do tratamento e prevenção de 
doenças infecciosas. 
d) Aplicação de inseticidas e larvicidas. 

36) 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 as 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 a intimidade do usuário e das 
famílias. 
 
37)Com relação a COVID-19 conhecida por 
“novo coronavírus”, assinale a alternativa 
correta:  
 
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. 
 
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. 
 

 
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 doença do 
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. 
 
40)  A Lei 8080/90, em seu artigo 6º, inciso XI, 
§ 1º, define a vigilância sanitária como um 
conjunto de ações capazes de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação 
de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde. A vigilância sanitária 
abrange: 
a) O controle e a fiscalização da importação de 
bens de consumo, para preservar a 
competitividade da produção nacional.  
b) O controle e a triagem do atendimento de 
pacientes em clínicas e hospitais privados, 
para uma maior agilidade no atendimento.  
c) O controle e a normatização das técnicas de 
produção de alimentos que se relacionem 
com a produtividade. 
 d) O controle de bens de consumo e da 
prestação de serviços que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


