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INSTRUÇÕES
 Você está recebendo um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões, constituídas com quatro
opções (A, B, C e D) e uma única resposta correta.
 Preencha seu nome, RG e nº de inscrição na primeira página e na Folha de Resposta. Rubricar todas as
demais folhas do Caderno de Questões.
 Desligue o celular e outros aparelhos. É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Protocolo de inscrição, Caneta Azul ou Preta, Lápis e Borracha.
 O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 minutos. A prova terá duração máxima de 2 horas.
 Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala, junto com os fiscais após conferir as folhas de
respostas, assinar a ata e o lacre dos envelopes que guardarão o caderno de questões e as folhas de
respostas.
 Ao terminar a prova você deverá assinalar as alternativas que julgou correta na FOLHA DE RESPOSTA e
entregar para o fiscal da sala o Caderno de Questões e a Folha de Resposta. Atenção a Folha de
Resposta é o único documento válido para correção. Não serão contadas questões não respondidas,
nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas
ou rasuras, ainda que legível. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na
eliminação do Candidato do Processo Seletivo.
 O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na nesta página da prova objetiva e destacálo para conferir com o gabarito oficial.
 O gabarito preliminar e a prova escrita objetiva estarão disponíveis na internet, no site www.araxa.mg.gov.br no
dia 15 de junho de 2015.
 É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova objetiva através do e-mail:
saudefamilia@araxa.mg.gov.br no prazo de 15 a 17 de junho de 2015.
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Candidato:_______________________________________________ RG:_________________ Inscrição:_____
LINGUA PORTUGUESA
(IESES, 2015) Leia o texto a seguir para
responder as questões correspondentes ao
mesmo.
AMOR TRANSFORMA VOCÊ EM MENTIROSO
Disponível em:
http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/amortransformavoce-em-mentiroso/ Acesso em 01 mar 2015.

Talvez seja questão de sobrevivência para o
casal. Não dá para ser sincero em todos os
momentos, aí você se pega mentindo. E cada vez
mais. É isso?
Nada, a desculpa é bem melhor: hormônios.
Pesquisadores
israelenses
e
holandeses
precisaram de 60 homens para entender como a
ocitocina, hormônio do amor liberado durante um
beijo ou abraço, pode deixar você mais mentiroso.
Metade deles recebeu doses do hormônio e a outra
parte ganhou doses de placebo. Eles foram
separados em equipes e tinham de adivinhar, num
jogo de computador, se uma moeda viraria cara ou
coroa.
Quem tinha tomado ocitocina mentia mais. E
com menos pudor. Segundo a pesquisa, o pessoal do
hormônio dizia ter acertado bem mais vezes. Aí a
equipe ganhava mais dinheiro (40 centavos por
acerto). “Para proteger e promover o bem-estar dos
outros, humanos podem trapacear e esquecer a
ética”, explica ShaulShalvi.
Ou seja, é por amor. Um indivíduo cheio de
ocitocina sente um afeto maior pelos outros. E vai
fazer de tudo para vê-los bem. Mesmo se for preciso
mentir para que isso aconteça.
1. (IESES, 2015) Assinale a alternativa correta. De
acordo com o texto, podemos ter certeza de que:
(A) Quanto mais a pessoa mente, mais ocitocina é
encontrada nela.
(B) A equipe que tomou o placebo mentiu mais que a
que tomou o hormônio chamado ocitocina.
(C) A ocitocina é um hormônio liberado sempre que
alguém mente por amor.
(D) Uma pesquisa diz que uma das causas de as
pessoas mentirem é a presença da ocitocina.
2. (IESES, 2015) A palavra “placebo”, destacada
no texto, significa:
(A) Medicamento específico para determinado
problema de saúde, que pode ser aplicada a pessoas
sem danos à sua saúde.
(B) Hormônio com características opostas à ocitocina.
(C) Substância sem propriedades terapêuticas,
administrada a pessoas como se tivesse essas
propriedades.
(D) Composto químico que, se utilizado em doses
elevadas pode prejudicar a saúde de quem o ingere.

3. (IESES, 2015) Assim como a palavra “talvez”,
empregada no texto, também devem ser escritas
com “z” no final todas as palavras de qual
alternativa? Assinale-a.
(A) Acide__; atrá___.
(B) Marquê__; refe__.
(C) Burguê__; milanê__.
(D) Chafari__; embriague__.
4. (IPEFAE, 2015) De acordo com as noções de
número assinale a alternativa correta:
(A) Perdeu o óculos ao andar de bicicleta.
(B) Os cãos latiram por toda a noite.
(C) Tive que apontar o lápis três vezes.
(D) Deram o parabéns para ele somente no final da
festa.
5. (IPEFAE, 2015) Assinale a alternativa que não
esteja de acordo com a norma padrão em relação à
concordância verbal:
(A) Faz muitos anos desde que eu a encontrei.
(B) Havia várias crianças correndo no parque.
(C) Fazem noites frias nas serras gaúchas.
(D) Ontem fez dez anos que ele morreu.
6. (ALTERNATIVE, 2015) Assinale a alternativa em
que a vírgula foi usada incorretamente:
(A) O café, em razão da sua abundância, vem caindo de
preço.
(B) As indústrias não querem abrir mão de suas
vantagens, isto é, não querem abrir mão dos lucros altos.
(C) O trabalho custou sacrifício, aos realizadores.
(D) Era um garoto de 15 anos, alto, magro.
7. (ALTERNATIVE, 2015) Assinale a alternativa em
que a palavra MAL foi empregada incorretamente:
(A) A garota foi mal recebida.
(B) Hoje eu estou passando muito mal.
(C) Seu convite será mal aceito por todos.
(D) Ela esta sempre de mal humor
8. (ALTERNATIVE,2015) Qual das palavras abaixo
não é um HIATO:
(A) Saúde.
(B) Paraíba.
(C) Soar.
(D) Páscoa
9. (ALTERNATIVE, 2015) Assinale a alternativa em
que o C foi usado incorretamente:
(A) Ância.
(B) Coice.
(C) Foice.
(D) Toucinho.
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10 (FUNTEF, 2015) Assinale a alternativa em que o
emprego da pontuação está errado.
(A) Os grevistas, mostravam suas razões, para os
empresários, aos gritos de protestos.
(B) Os grevistas mostravam suas razões para os
empresários aos gritos de protesto.
(C) Aos gritos de protesto, os grevistas mostravam
suas razões aos empresários.
(D) Aos empresários, os grevistas mostravam suas
razões aos gritos de protesto.
11 (FUNTEF, 2015) Julgue as frases:
I. Alugam-se salas.
II. Precisa-se de professores.
III. Vendem-se livros usados.
IV. Haviam pessoas descontentes na fila.
V. Fazem dois meses que não o vejo.
Marque a alternativa correta.
(A) Apenas I, II e III estão incorretas.
(B) Apenas II, III e IV estão corretas.
(C) Apenas I, II e III estão corretas.
(D) Apenas III, IV e V estão corretas.
12 (FUNTEF, 2015) Considere as frases a seguir:
I. Nunca vi um espetáculo mais grandioso.
II. Este é o carro menos ruim que eu tive.
III. Você vai ficar melhor mais a cada novo exame.
IV. O tempo está cada dia mais ruim.
Marque a alternativa correta.
(A) Apenas I e IV estão corretas.
(B) Apenas I e III estão corretas.
(C) Apenas II e IV estão corretas.
(D) Apenas I e II estão corretas.
13 (UNIUV, 2015) Assinale a alternativa em que o
uso do “porquê” não estiver correto:
(A) Por que você não viaja?
(B) Ele não viaja porque não quer.
(C) Esta é a argumentação porque eu não esperava.
(D) Você aspira a um novo emprego, por quê?
14(UNIUV, 2015) Assinale a alternativa que não
indica gênero textual:
(A) Tiras;
(B) Quadrinhos;
(C) Charges;
(D) Televisão;
15(UNIUV, 2015) Assinale a alternativa em que
ocorre problema de regência verbal:
(A) Convido-os para um trabalho comunitário.
(B) Esta é a festa de que mais gosto.
(C) O programa cujo início assisti acabou tarde.
(D) Todos aspiram a tal emprego.
16. (UNIUV, 2015) Assinale a alternativa em que o
coletivo dado não corresponde ao substantivo
colocado ao lado:
(A) Manada - de porcos.
(B) Nuvem - de gafanhotos, de mosquitos.
(C) Renque - de árvores enfileiradas.
(D) Horda - de amigos, intelectuais em reunião.

17. (UNIUV, 2015) Indique a alternativa em que, pelo
menos, um dos verbos da frase estiver mal
conjugado:
(A) Se eu ponhasse tudo em ordem seria melhor.
(B) Nós nos precavemos contra as doenças.
(C) Abstenho-me de tomar bebidas alcoólicas.
(D) Ele dissera que viria mais tarde.
(E) É impossível não crermos no amor.
18. (UNIUV, 2015) Assinale a alternativa em que a
abreviatura estiver incorreta:
(A) Vossa Senhoria – V.Sª
(B) Vossa Magnificência – V.Mgª
(C) Vossa Excelência – V.Exª
(D) Ilustríssimo Senhor – Ilmo Sr.
(E) Excelentíssimo Senhor – Exmo Sr.
19. (ALTERNATIVE, 2015) Assinale a alternativa em
que o X foi usado incorretamente:
(A) Almoxarifado.
(B) Baxarel.
(C) Engraxar.
(D) Enxame.
20. (IESES, 2015) Assinale a ortografia em que a
flexão verbal está INCORRETA.
(A) Chegou umas pessoas e perguntaram se queríamos
comprar os produtos.
(B) Faz dois meses que a pesquisa foi realizada.
(C) As aulas terminaram quando bateram onze horas no
relógio da catedral.
(D) Sobraram dois reais do valor destinado à compra do
produto.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. (IPEFAE, 2015) Assinale a alternativa que
corresponda a uma afirmação INCORRETA sobre a
atividade do Agente
Comunitário de Saúde:
(A) trabalhar com as famílias em base geográfica
definida, a micro área.
(B) orientar as famílias quanto à utilização dos serviços
de saúde disponíveis.
(C) realizar atividades programadas, evitando ações de
atenção à demanda espontânea.
(D) cadastrar todas as pessoas de sua micro área e
manter os cadastros atualizados.
22) (ALTERNATIVE, 2015) A Hipertensão Arterial é
conhecida também como:
(A) Pressão baixa.
(B) Pressão alta.
(C) Colesterol alto.
(D) Estresse.
23) (FAUEL, 2015) Manchas brancas com alteração
de sensibilidade é uma das características que pode
indicar a seguinte doença:
(A) Tricomoníase.
(B) Enterobíase.
(C) Herpes.
(D) Hanseníase.
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24. (IPEFAE, 2015) Em relação às visitas
domiciliares, o agente comunitário de saúde deve:
(A) programá-las em conjunto com a equipe,
considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de
modo que famílias com maior necessidade sejam
visitadas mais vezes, mantendo como referência a média
de uma visita/família/mês.
(B) programá-las em conjunto com a equipe,
considerando os critérios de ordem de solicitação, de
modo que famílias que primeiro solicitaram serão as
primeiras as serem atendidas.
(C) programá-las sozinha e informar a equipe,
considerando os critérios de proximidade da unidade de
saúde.
(D) programá-las sozinha e informar a equipe,
considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de
modo que famílias com maior necessidade sejam
visitadas mais vezes, mantendo como referência a média
de uma visita/família/semana.
25) Leia as alternativas abaixo sobre família e
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) As famílias vêm se transformando ao longo do
tempo, acompanhando as mudanças religiosas,
econômicas, sociais e culturais.
(B) Existem várias formas de organização familiar. Um
exemplo são as famílias reconstituídas.
(C) Podemos chamar de família um grupo de pessoas
com vínculos afetivos e de consanguinidade, entretanto
não podemos chamar um grupo de convivência de
família.
(D) A família é o ponto de partida para o trabalho do ACS
na comunidade. Por isso, é preciso identificar e
compreender a formação e como funcionam as famílias
da sua área de abrangência.
26) O Agente Comunitário de Saúde deve ser capaz
de identificar nas famílias:
I. O grau de parentesco entre os membros da família e
os membros agregados.
II. A função de cada membro na família: na divisão do
trabalho doméstico, na divisão das despesas, na
identificação daquele que é o alicerce emocional e
espiritual.
III. Os valores, preconceitos, costumes e religiosidade,
principalmente os que podem interferir no cuidado com a
saúde.
IV. Presença de conflitos entre os membros da família e
como são resolvidos esses conflitos.
V. Se todos os membros da família possuem
documentos: Certidão de Nascimento, CPF, Carteira de
Identidade, Carteira de Trabalho, ou outros que
favoreçam a consolidação de sua cidadania.
Assinale a alternativa correta:
(A) Apenas I e II estão corretas
(B) Apenas I, II, III, V estão corretas
(C) Apenas I, III, V estão corretas
(D) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas

(A) Aos três meses, as crianças devem receber papas de
frutas, e as papas salgadas devem conter no mínimo um
alimento de cada grupo. Exemplo de papa: abóbora,
carne, arroz, feijão e espinafre.
(B) As frutas devem ser lavadas, descascadas e
amassadas, e depois passar na peneira ou no
liquidificador.
(C) Aos seis meses, a criança que mama no peito deve
receber, além do leite materno em livre demanda, ou
sempre que sentir fome, uma papa de fruta no meio da
manhã, uma papa salgada na hora do almoço e uma
papa de fruta no meio da tarde.
(D) A introdução de chá, suco e água, deve acontecer
aos 3 meses, mesmo que a criança esteja em
aleitamento materno exclusivo.
28) É responsabilidade do Agente Comunitário de
Saúde identificar os adolescentes de sua área e
planejar suas atividades considerando:
(A)
Esquema
vacinal;
Sexualidade:
doenças
sexualmente transmissíveis (DST), HIV/Aids.
(B) Anticoncepção, gravidez; Uso de álcool e outras
drogas; Importância da educação.
(C) Violência e acidentes; Riscos no trânsito; Atividade
física e saúde; Hábitos saudáveis; Saúde bucal.
(D) Todas as alternativas estão corretas
29) (ALTERNATIVE, 2015) Preencha a lacuna de
maneira correta.
Para prevenir a tuberculose é necessário imunizar as
crianças
com
a
_____________.
Crianças
soropositivas ou recém-nascidas que apresentam
sinais ou sintomas de AIDS não devem receber a
vacina. A prevenção da tuberculose inclui evitar
aglomerações,
especialmente
em
ambientes
fechados, e não utilizar objetos de pessoas
contaminadas.
(A) Vacina BCG
(B) Vacina BDG
(C) Vacina BCD
(D) Vacina BOD
30)(ALTERNATIVE, 2015)É uma síndrome metabólica
de origem múltipla, decorrente da falta de insulina
e/ou da incapacidade de a insulina exercer
adequadamente seus efeitos, causando um aumento
da glicose (açúcar) no sangue. O trecho acima referese:
(A) Leucemia.
(B) Gastrite.
(C) AIDS.
(D) Diabetes.
31) Assinale a alternativa que contenha somente
princípios da Atenção Primária a Saúde:
(A) Acessibilidade e Encaminhamento
(B) Longitudinalidade e Participação Comunitária
(C) Responsabilização e Escuta ativa
(D) Coordenação do cuidado e Encaminhamento

27) Sobre a alimentação saudável da criança o
Agente Comunitário de Saúde deve ser capaz de
orientar que:
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32) Sobre a Tuberculose assinale a alternativa
incorreta:
(A) A medicação é muito eficaz, e em 3 meses de uso
dos antibióticos, o doente deixa de transmitir a
tuberculose e já esta completamente curado.
(B) É papel do ACS fazer orientações gerais
relacionadas ao controle da tuberculose.
(C) O ACS deve identificar os sintomáticos respiratórios
(pessoas apresentando tosse com expectoração há pelo
menos três semanas) nos domicílios e na comunidade;
(D) A tuberculose pode acometer qualquer um, sendo
favorecida por fatores como precárias condições de vida,
desnutrição, alcoolismo, diabetes, doenças renais
crônicas, câncer. Qualquer idade pode ser acometida,
mas no Brasil geralmente acontece na infância.

II. O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado.
Aqui, deve-se entender Estado como Poder Público:
governo federal, governos estaduais, o governo do
Distrito Federal e os governos municipais.
III. Esse direito deve ser garantido mediante políticas
sociais e econômicas com acesso universal e igualitário
às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e
recuperação e para reduzir o risco de doença e de outros
agravos.

33)(ALTERNATIVE, 2015) Lei que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências:
(A) 8.042, de 19 de dezembro de 1990.
(B) 8.080, de 19 de setembro de 1990.
(C) 8.143, de 20 de novembro de 1990.
(D) 8.080, de 29 de setembro de 1970.

38) Sobre a estrutura das Equipes de Saúde da
Família é INCORRETO afirmar que:
(A) Cada equipe de saúde da família é composta,
minimamente, por um médico, um enfermeiro, um
auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e
ACS.
(B) O total de ACS por equipe não deve ultrapassar 12
pessoas.
(C) A equipe pode ser ampliada com a incorporação
somente do cirurgião-dentista.
(D) Cabe ao gestor municipal à decisão de incluir ou não
outros profissionais às equipes.

34) Sobre a Hanseníase assinale a alternativa correta
(A) O ACS deve realizar busca ativa de faltosos e
daqueles que abandonaram o tratamento.
(B) O ACS deve supervisionar o uso dos medicamentos
pela pessoa com hanseníase, quando indicado.
(C) Orientar sobre a importância do tratamento correto; e
sobre autocuidado para evitar complicações. Também
nas visitas domiciliares, o ACS deve atender os usuários
em ambientes arejados (com ventilação de ar);
(D) Todas as alternativas estão corretas.
35) São atribuições do ACS na Saúde Bucal do
Adulto:
(A) Orientar para procurar o serviço de saúde bucal
regularmente para avaliação e tratamento conforme
orientação do cirurgião-dentista.
(B) Orientar para que evitem o uso de tabaco/derivados
e demais drogas; e que não abusem de bebidas
alcoólicas.
(C) Orientar para procurar o serviço de saúde bucal o
mais rápido possível, quando a pessoa apresentar:
feridas nos lábios, língua, que não cicatrizam há vários
dias; dificuldade para falar, sorrir e comer; dor, inchaço e
vermelhidão na boca ou no rosto.
(D) Todas as alternativas estão corretas.
36) (IESES, 2015) A profissão de Agente Comunitário
de Saúde caracteriza-se pela atividade de:
(A) Vigilância e segurança da comunidade.
(B) Prevenção de doenças e promoção de saúde.
(C) Manutenção das vias e calçadas da comunidade.
(D) Fiscalização de comércio clandestino.

Assinale a alternativa correta:
(A) Apenas I e II estão corretas
(B) Apenas II está correta
(C) Apenas I e III estão corretas
(D) As alternativas I, II e III estão corretas

39) (FAUEL, 2015) A prática de atividade física
regular contribui para a melhora da qualidade de vida
e auxilia na prevenção e controle da seguinte
doença:
(A) Donovanose.
(B) Sífilis.
(C) Hipertensão arterial.
(D) Tuberculose.
40) Para realizar um bom trabalho o Agente
Comunitário de Saúde precisa:
(A) Conhecer o território e agir com respeito e ética
perante a comunidade e os demais profissionais
(B) Conhecer somente os problemas da comunidade.
(C) Ser ativo, introspectivo, pouco comunicativo e ter
iniciativa;
(D) Falar pouco, observar muito e opinar sobre tudo casa
da família a ser cuidada;
41) (FAUEL, 2015) As zoonoses são doenças ou
infecções que podem ser transmitidas ao homem
pelos animais. Assinale a alternativa que apresenta
um exemplo de zoonose:
(A) Hantavirose.
(B) Sarampo.
(C) Botulismo.
(D) Asma.

37) Em relação à saúde, a Constituição apresenta
cinco artigos – os de nº 196 a 200. O artigo 196 diz
que:
I. A saúde é direito de todos.
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42) (ALTERNATIVE, 2015) De acordo com os
princípios do SUS qual deles prevê a saúde como um
direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao
Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às
ações e serviços deve ser garantido a todas as
pessoas, independentemente de sexo, raça,
ocupação, ou outras características sociais ou
pessoais:
(A) Equidade.
(B) Integralidade.
(C) Universalização.
(D) Descentralização.
(E) Hierarquização
43) Sobre o Agente Comunitário é correto afirmar
que:
(A) Um personagem fundamental, pois é quem está mais
próximo dos problemas que afetam a comunidade, é
alguém que se destaca pela capacidade de se
comunicar com as pessoas e pela liderança natural que
exerce.
(B) Sua ação favorece a transformação de situaçõesproblema que afetam a qualidade de vida das famílias,
como aquelas associadas ao saneamento básico,
destinação do lixo, condições precárias de moradia,
situações de exclusão social, desemprego, violência
intrafamiliar, drogas lícitas e ilícitas, acidentes etc.
(C) Seu trabalho tem como principal objetivo contribuir
para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade.
Para que isso aconteça, você tem que estar alerta. Tem
que estar sempre “vigilante”
(D) Todas as alternativas estão corretas
44) (ALTERNATIVE, 2015)Este princípio considera as
pessoas como um todo, atendendo a todas as suas
necessidades. Para isso, é importante a integração
de ações, incluindo a promoção da saúde, a
prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
Juntamente, esse princípio pressupõe a articulação
da saúde com outras políticas públicas, para
assegurar uma atuação intersetorial entre as
diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e
qualidade de vida dos indivíduos. De acordo com os
princípios doutrinários do SUS, esse refere-se:
(A) Hierarquização.
(B) Equidade.
(C) Participação Popular.
(D) Integralidade.
45)(FAUEL, 2015) A febre amarela é uma doença
infecciosa transmitida por mosquitos contaminados
com o vírus da doença. Assinale a alternativa que
apresenta uma doença que pode ser transmitida pela
mesma espécie do mosquito transmissor da febre
amarela:
(A) Filaríase.
(B) Dengue.
(C) Febre tifoide.
(D) Influenza.
46)(FAUEL, 2015) Sobre a Dengue, assinale a
alternativa INCORRETA:

(A) No verão os casos de dengue diminuem.
(B) Só a fêmea infectada pelo Aedes aegypti pode
transmitir a dengue.
(C) É uma doença que não pode ser prevenida através
da vacinação.
(D) A dengue é uma doença perigosa e pode levar à
morte.
47)(FAUEL, 2015) A visita domiciliar é uma das
principais atividades do processo de trabalho do
Agente Comunitário de Saúde. Sobre o assunto, é
INCORRETO afirmar que:
(A) Considera-se a visita uma oportunidade para o
profissional atuar na promoção da saúde e prevenção de
doenças.
(B) Toda visita deve ser realizada tendo como base o
planejamento da equipe, pautado na identificação das
necessidades de cada família.
(C) Na visita domiciliar o Agente Comunitário pode
prescrever o tratamento para as pessoas que se
encontrem doente.
(D) A pessoa a ser visitada deve ser informada do motivo
e da importância da visita. Chamá-las sempre pelo nome
demonstra respeito e interesse por elas.
48) Considerando a diabetes como uma doença
crônica que afeta a boa parte da população e pode
ocasionar vários danos se não acompanhada e
controlada, é papel do ACS:
(A) Identificar, na área de atuação, a partir dos fatores de
risco, membros da comunidade com maior risco para
diabetes, orientando-os a procurar o serviço de pronto
atendimento para avaliação;
(B) Orientar a pessoa com diabetes para escovar
corretamente os dentes após as refeições – o diabetes
mal controlado pode prejudicar a saúde bucal;
(C) Esclarecer à comunidade, por meio de ações
individuais ou coletivas, os fatores de risco para o
diabetes e as medidas de tratamento.
(D) Administrar a insulina dos pacientes.
49)(FAUEL, 2015) O Agente Comunitário de Saúde,
profissional integrante da Equipe de Saúde da
Família, possui o seu território de atuação, com no
máximo 750 pessoas, denominado de:
(A) Área de abrangência do Centro de Saúde.
(B) Distrito Sanitário.
(C) Microárea.
(D) Área de abrangência da ESF.
50)(FAUEL, 2015) É obrigação da família, da
comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso seus direitos. A gratuidade dos
transportes
coletivos
públicos
urbanos
e
semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e
especiais, quando prestados paralelamente aos
serviços regulares, é garantida a partir da seguinte
idade:
(A) 60 (sessenta) anos.
(B) 65 (sessenta e cinco) anos.
(C) 70 (setenta) anos.
(D) 75 (setenta e cinco) anos.
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Candidato:_______________________________________________ RG:_________________ Inscrição:_____

FOLHA DE RESPOSTAS
Marque um (X), à caneta a alternativa que representa a sua resposta. Não rasure
ESSA FOLHA DEVERÁ SER ENTREGUE AO FISCAL
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