PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 01/2018
PROVA OBJETIVA – CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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 e a transcrição do gabarito terão duração
máxima de 1 hora e 30 minutos.
❖ 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 de 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 nesta página da prova objetiva e destacálopara conferir com o gabarito oficial.
❖ O gabarito preliminar e a prova escrita objetiva estarão disponíveis na internet, no site www.araxa.mg.gov.br
nodia 06 de março de 2018.
❖ É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova objetiva através do email
saudefamilia@araxa.mg.gov.br no prazo de 06 a 08 de março de 2018.
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Candidato: _____________________________________________ RG: ___________________ Inscrição: _________
LINGUA PORTUGUESA
(COPESE, 2017) Leia o texto a seguir, para responder
às questões 01 e 02.
Junto
A gente junto é muito bonito
É assim uma borboleta voando pela rua quando tá
ventando
A gente junto é muito bonito
E o amor sai com a gente de bicicleta só pra passear
O nosso abraço levado nas asas do cometa noturno
Faz colorir o mundo e a fábrica funcionar
Felicidade por segundo
Um batuque vagabundo e belo que faz sorrir

06. (ETHOS, 2016) Marque a opção em que todas as
palavras estão escritas corretamente segundo a norma
culta da língua portuguesa:
(A) Sub-reitor, além-mar, microondas.
(B) Auto escola, panamericano, ex-aluno.
(C) Superhomem, sobre-humano, re-escrever.
(D) Recém casado, semi-reta, agro-industrial.
07. (CONSESP, 2017) Leia a tirinha para responder ao
que se pede.

Validuaté. Disponível em: https://www.letras.mus.br/validuate/884782/ (Acesso em 12/10/2017)

01. A partir da leitura e interpretação do texto acima,
pode-se afirmar que:
(A) Trata-se de um poema que conta a história de um
jovem casal muito apaixonado que passeia de bicicleta.
(B) Trata-se de um texto escrito em verso, no qual o
locutor é masculino e se expressa na primeira pessoa
do plural.
(C) Trata-se de um texto escrito em verso, no qual o
locutor se expressa sobre o seu relacionamento com
outra pessoa.
(D) Trata-se de uma poesia, na qual o eu-lírico feminino
se refere ao seu amor e o convida para andar de
bicicleta.
02. (COPESE, 2017) Em relação à divisão silábica, as
palavras “voando” (linha 02), “quando” (linha 02) e
“felicidade”
(linha
08)
são
classificadas,
respectivamente, como:
(A) trissílaba; dissílaba; polissílaba.
(B) trissílaba; dissílaba; plurissílaba.
(D) trissílaba; trissílaba; multissílaba.
(C) dissílaba; dissílaba; polissílaba.
03. (AMAUC, 2017) Assinale a alternativa na qual todas
as palavras são classificadas como polissílabas:
(A) estojo – família – relâmpago – xícara - estrutura
(B) cegueira – corrigir – exilar- lixeira - cheiroso
(C) cheiroso – faqueiro – lixeira – queimada - ideia
(D) casamento – intensidade – babuíno – teoria
04. (AMAUC, 2017) Assinale a alternativa na qual todas
as palavras estão escritas corretamente:
(A) absoluto – absinto – abstrato – abismo – abrasivo
(B) ecelente – eclético – estrato – esdrúxulo -espantalho
(C) obsoleto – obiscuro – ósculo – óculos – ônibus
(D) pinça – onça – herança – criança – expançivo
05. (AMAUC, 2017) Assinale a alternativa na qual o uso
da vírgula indica um caso de aposto explicativo:
(A) Marcos, venha depressa!
(B) Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de
cabeça.
(C) Fui ao supermercado e comprei: alface, pimentão e
chuchu.
(D) Vinicius de Moraes e Marta Medeiros são dois
grandes escritores, aquele na poesia e esta na crônica.

Ao lermos a tirinha, notamos o humor contido nela.
Desse modo, marque a opção que representa o humor
evidente na tirinha.
(A) O humor está no julgamento por causa de uma
traição.
(B) O humor está no cinismo do personagem ao
mencionar que não conhece a Constância.
(C) O humor está na falta de entendimento do
personagem em relação ao termo utilizado pelo juiz.
(D) O humor está na perplexidade do personagem pelo
fato de o juiz ter descoberto suas traições.
(FAUEL, 2017) Leia o trecho a seguir, do poema “O
direito das crianças”, de Ruth Rocha, e responda às
questões de 08 a 10.
Toda criança do mundo
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.
Criança tem que ter nome
Criança tem que ter lar
Ter saúde e não ter fome
Ter segurança e estudar.
Não é questão de querer
Nem questão de concordar
Os direitos das crianças
Todos têm de respeitar.
08. O sentido geral do texto pode ser expresso
corretamente pela afirmação:
(A) Sem ordem não há progresso nem evolução.
(B) A infância deve ser respeitada e resguardada.
(C) Os olhos de uma criança enxergam mais longe.
(D) O respeito aos mais velhos é dever dos mais novos.

09. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE
substantivos presentes no texto.
(A) mundo, tempo, vida, lar.
(B) contra, têm, protegida, fome.
(C) estudar, ter, criança, respeitar.
(D) questão, querer, não, rigores.
10. A respeito do termo “direitos”, presente no texto,
analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa
correta.
1. É um substantivo.
2. Está flexionado no plural.
3. Está no gênero masculino.
4. Tem três sílabas.
(A) Somente a afirmativa 1 está correta.
(B) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas.
(C) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas.
(D) Todas as afirmativas estão corretas.
11. (CONSESP, 2017) Leia o seguinte
publicitário para responder à questão.

anúncio

13. (EDUCA, 2016) Quanto à tonicidade, as palavras
português, também, vítima, símbolo são classificadas
respectivamente como:
(A) Paroxítona, oxítona, paroxítona, paroxítona.
(B) Oxítona, paroxítona, paroxítona, proparoxítona.
(C) Oxítona, oxítona, proparoxítona, proparoxítona.
(D) Paroxítona, paroxítona, proparoxítona, paroxítona.
14. (AMEOSC, 2017) A pontuação denominada de
“Dois-pontos” não deve ser empregada para:
(A) Introduzir a fala de uma pessoa.
(B) Separar duas orações coordenadas que contenham
vírgula.
(C) Iniciar uma enumeração.
(D) Esclarecer ou concluir algo que já foi dito.
15. (AMEOSC, 2017) Em qual das alternativas a frase
está correta:
(A) Por sugestão do sujeito a superstição foi extinta.
(B) Por sugestão do sugeito a suspertisão foi extinta.
(C) Por sujestão do sugeito a suspertição foi estinta.
(D) Por sujestão do sujeito a supertissão foi extinta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. (CRESCER, 2017) Antes de fazer uma visita
domiciliar é preciso:
1. Ter claro o motivo da visita: se é para fazer o
cadastramento da família, para o acompanhamento das
crianças, ou gestantes ou de alguma pessoa doente.
2. É importante que se apresente: diga seu nome, qual
o seu trabalho, a importância que ele tem o motivo da
sua visita e se você pode ser recebido naquele
momento.
3. Saber o nome de alguém da família que vai visitar.
4. É recomendável escolher um bom horário e definir o
tempo de duração da visita.

Nesse anúncio, podemos notar a ausência da vírgula.
Desse modo, aponte a alternativa que apresenta a
correção do anúncio, quanto ao uso da vírgula, segundo
a norma-padrão da Língua Portuguesa.
(A) Para a sua saída é necessário, a validação do ticket
de estacionamento, na entrada da loja exceto, sábados,
domingos e feriados.
(B) Para a sua saída, é necessário a validação do ticket
de estacionamento, na entrada da loja, exceto sábados,
domingos e feriados.
(C) Para a sua, saída é necessário, a validação do ticket
de estacionamento, na entrada da loja, exceto, sábados,
domingos e feriados.
(D) Para a sua saída é necessário a validação, do ticket
de estacionamento, na entrada da loja exceto, sábados,
domingos e feriados.
12. (CRESCER, 2017) Marque a alternativa em que não
ocorre erro no uso do acento indicativo de crase.
(A) Comunico à Vossa Senhoria a transferência do
acordo para à próxima semana.
(B) Haverá aumento no preço dos combustíveis à partir
de amanhã.
(C) Não me refiro à mulheres, refiro-me à crianças.
(D) No zoológico, os animais ficam à distância de dez
metros dos visitantes.

Assinale a alternativa correta de acordo com as
afirmativas acima.
(A) Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
(D) Todas as afirmativas são verdadeiras.
17. (CRESCER, 2017) Os primeiros sinais de dengue
podem surgir de 3 a 15 dias após a picada do mosquito.
São sinais e sintomas encontrados na manifestação da
Dengue Clássica, EXCETO:
(A) Sangramento de gengivas e narinas.
(B) Dor de cabeça, no fundo dos olhos e nas juntas.
(C) Fraqueza.
(D) Manchas vermelhas na pele.
18. (INST.EXCELÊNCIA, 2017) Algumas doenças estão
associadas à situação do saneamento básico, assinale
a alternativa que corresponde a algumas doenças por
inadequação ou falta de esgotamento sanitário:
(A) Verminoses; teníase; esquistossomose.
(B) Febre amarela, leishmaniose, salmonelose.
(C) Hepatite, poliomielite, cólera.
(D) Nenhuma das alternativas.

19. (INST.EXCELÊNCIA, 2017) Analise as afirmativas
abaixo sobre as atribuições de agentes comunitários de
saúde:
I) estar em contato permanente com as famílias
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção
da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o
planejamento da equipe;
II) desenvolver atividades de promoção da saúde, de
prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à
saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na
comunidade,
mantendo
a
equipe
informada,
principalmente a respeito daquelas em situação de
risco;
III) realizar assistência integral (promoção e proteção da
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e
famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários
(escolas, associações etc), em todas as fases do
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade
adulta e terceira idade;
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 coletividade;
Estão CORRETAS as afirmativas:
(A) Somente I, III, IV.
(B) Somente I, II, IV.
(C) Somente I, III.
(D) Nenhuma das alternativas.
20. (INST.EXCELÊNCIA, 2017) Analise as afirmativas
abaixo acerca de alguns passos a serem seguidos pelo
agente comunitário de saúde numa visita domiciliar para
controle da dengue e marque V (verdadeiro) e F (falso):
( ) Identificar-se (com identificação oficial da instituição
e pessoal) ao proprietário, descrevendo o trabalho que
irá realizar naquele local e por que.
( ) Fazer o reconhecimento de cada quarteirão,
registrando os imóveis por tipo no boletim.
( ) Proceder à visita na área externa. Como sugestão,
orienta-se seguir da direita para a esquerda.
( ) Concluída a visita, finalizar o preenchimento do
Boletim de Campo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(A) V, V, F, V.
(B) V, F, V, V.
(C) V, F, F, V.
(D) Nenhuma das alternativas.
21. (CONSESP, 2017) São princípios do SUS - Sistema
Único de Saúde, com exceção de uma alternativa.
Aponte-a.
(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
(B) 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.
(C) Equidade, que significa tratar desigualmente os
desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
(D)
Identificação
e
divulgação
dos
fatores
condicionantes e determinantes da saúde.

22. (CONSESP, 2017) São características do processo
de trabalho das equipes de atenção básica:
I. definição do território de atuação e de população sob
responsabilidade das UBS e das equipes.
II. desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e
os fatores de risco clínico-comportamentais,alimentares
e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o
aparecimento ou a persistência de doenças e danos
evitáveis.
III. realizar o acolhimento com escuta qualificada,
classificação de risco, avaliação de necessidade de
saúde e análise de vulnerabilidade, tendo em vista a
responsabilidade da assistência resolutiva à demanda
espontânea e o primeiro atendimento às urgências.
IV. prover atenção integral, contínua e organizada à
população adscrita.
Estão corretos os itens:
(A) I, II, III e IV.
(B) II e III, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
23. (CRESCER, 2017) Sobre o peso das crianças
recém-nascidas, é INCORRETO afirmar que:
(A) O peso ao nascer pode ser um indicativo de algum
problema de saúde durante a gestação.
(B) As crianças que nascem com mais de 2,5 kg têm
maiores riscos de apresentar problemas de saúde.
(C) Os bebês que nasceram acima de 4 kg podem ser
um indicativo de mães que apresentaram diabetes
gestacional.
(D) Nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso e
isso é normal.
24. (FUMARC, 2017) A ESF (Estratégia Saúde da
Família) prevê a utilização da assistência domiciliar à
saúde, em especial, a visita domiciliar, como forma de
instrumentalizar os profissionais para sua inserção e
conhecimento da realidade de vida da população. Sobre
a visita domiciliar, são verdadeiras as afirmativas,
EXCETO:
(A) A assistência domiciliar à saúde vem transpor as
práticas institucionalizadas da saúde.
(B) Ao adentrar esse espaço, o profissional insere-se de
forma a desenvolver suas ações e interações com a
família.
(C) Ao visitar uma família, o profissional deve considerar
somente os problemas apresentados pelo paciente, sem
observar os fatores sociais do entorno.
(D) Trata-se de um trabalho multiprofissional, pois não é
só o agente que visita.
25. (INST.EXCELÊNCIA, 2017) Assinale a alternativa
CORRETA que corresponde ao vetor da leptospirose:
(A) Rato
(B) Mosquito
(C) Besouro
(D) Nenhuma das alternativas.
26. (AMEOSC, 2017) Uma das atribuições importantes
do Agente Comunitário de Saúde (ACS) frente à
comunidade é a identificação de casos suspeitos de
Tuberculose, para isso o ACS deve ficar atento aos:
(A) Sintomáticos dermatológicos.
(B) Sintomáticos assintomáticos.
(C) Sintomáticos respiratórios.
(D) Sintomáticos comunicantes.

27. Com relação aos direitos à saúde assegurada no
Estatuto do Idoso, marque a opção INCORRETA:
(A) Prioridade no recebimento da restituição do Imposto
de Renda.
(B) Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e
de assistência social locais.
(C) Cadastramento da população idosa em base
territorial.
(D) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial
aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas
necessidades sempre preferencialmente em relação aos
demais idosos.
28.(AMEOSC, 2017) Medidas de promoção à saúde são
fundamentais para a prevenção e controle da
Hipertensão Arterial. Sobre essas medidas considere os
itens a seguir:
I- O ACS deverá orientar a população com relação aos
benefícios da atividade física e sua regularidade, deverá
orientar a comunidade para buscar os profissionais da
Unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) para
orientar-se com relação ao melhor tipo de exercício de
acordo com sua condição de saúde;
II- O ACS deverá orientar a comunidade sobre a
importância de uma dieta equilibrada e evitar o excesso
de sal durante as refeições;
III- O ACS deverá orientar a comunidade quanto aos
riscos do tabagismo para saúde e oferecer a
participação da população nos programas de tratamento
e controle ao tabagismo oferecidos na ESF.
Está correto o que se afirma em:
(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.
29. (CRESCER, 2017) Em uma visita domiciliar, Dona
Tereza queixou-se ao Agente Comunitário de Saúde
(ACS) ter notado algumas manchas esbranquiçadas em
sua
pele,
com
alterações
de
sensibilidade
(formigamentos, câimbras e dormência). Esta paciente
deve ser encaminhada para a Unidade Básica de Saúde
devido a suspeita de:
(A) Hanseníase.
(B) Linfogranuloma venéreo.
(C) Escabiose.
(D) Toxoplasmose.
30. (CRESCER, 2017) A prática de exercícios físicos
regulares, quando associados a uma dieta adequada e
a não utilização de cigarros e bebidas alcoólicas é
importante para evitar doenças crônicas. Assinale a
alternativa que apresenta um exemplo deste tipo de
doença:
(A) Diabetes.
(B) AIDS.
(C) Tuberculose.
(D) Esquistossomose.
31. (FUMARC, 2017) Doença viral que se caracteriza
por febre baixa, exantema maculopapular, que se inicia
na face, no couro cabeludo e no pescoço, espalhandose para o tronco e os membros, com enfartamento de
gânglio, geralmente precedendo o exantema, é:
(A) Varicela.
(B) Sarampo.
(C) Rubéola.
(D) Psitacose.

32. A visita domiciliar é a atividade mais importante do
processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde.
Analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras
(V) ou Falsas (F) e assinale a resposta que apresenta a
sequência CORRETA:
( ) Para ser bem feita, a visita domiciliar deve ser
planejada. Ao planejar, utiliza-se melhor o tempo e
respeita-se também o tempo das pessoas visitadas.
( ) No momento da visita o ACS deve aproveitar a
oportunidade para realizar o diagnóstico de doenças e
prescrever os medicamentos adequados para
tratamento das mesmas.
( ) 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.
(A) F V V.
(B) V V F.
(C) V F V.
(D) F F V.
33. (FAUEL, 2017) As Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST´s) apresentam dados cada vez
mais alarmantes no Brasil. Assinale a alternativa que
NÃO contenha somente DST´s.
(A) Cancro mole, Donovanose, Herpes genital, HIV.
(B) Tricomoníase, Herpes genital, Clamídia e Gonorréia.
(C) HIV, Herpes Genital, Clamídia e Sífilis.
(D) HTLV, Sífilis, Brucelose e Gonorréia.
34. (FAUEL, 2017) Conforme o Estatuto do Idoso
(2003), assinale a alternativa correta quanto à idade
inicial do idoso.
(A) Idade igual ou superior a 60 anos.
(B) Idade igual ou superior a 70 anos.
(C) Idade igual ou superior a 65 anos.
(D) Idade igual ou superior a 75 anos.
35.(IMA, 2016) Exercer ações de educação
fiscalização
como:
produção,
transporte
comercialização de alimentos, medicamentos
produtos de interesse para a saúde, competem à:
(A) Vigilância sanitária
(B) Vigilância ambiental
(C) Vigilância epidemiológica
(D) Vigilância do trabalho

e
e
e

36. (FAUEL, 2017) Das alternativas abaixo, qual NÃO
corresponde a um objetivo das ações em saúde bucal?
(A) Melhoria nas condições de higiene bucal e detecção
de maus hábitos nos domicílios.
(B) Identificar situações de urgência como a queda com
quebra de dente, abscessos.
(C) Orientar sobre os cuidados pós-operatórios e com
as próteses.
(D) Levar ao dentista e cuidar pessoalmente dos dentes
da população.
37. (EDUCA, 2017) Com relação aos sistemas de
informação em saúde,assinale a alternativa que NÃO
corresponde a um instrumento de coleta de dados:
(A) Ficha de Notificação.
(B) Ficha de Investigação.
(C) Ficha de Morbidades.
(D) Declaração de óbito.

38. (FAUEL, 2017) Os agentes de saúde são
fundamentais no processo de pré-natal e puerpério junto
às mulheres. Assinale a alternativa FALSA quanto às
ações do agente frente a essas mulheres.
(A) Realiza visitas domiciliares, leva informações à
usuária e registra dados importantes para seu
acompanhamento nas unidades básicas de saúde.
(B) Realiza atividade de educação, orientando sobre a
periodicidade das consultas e cuidados de saúde, com
foco nas ações preventivas de agravos, aspectos
nutricionais e sanitários.
(C) Identifica situações de risco e participa da
elaboração de resolução do problema, particularmente
nos grupos com maior dificuldade de acesso; tais
situações, ou a não aceitação do acompanhamento prénatal por parte da gestante, devem ser informadas ao(à)
enfermeiro(a) ou médico(a) de sua equipe.
(D) Realiza consultas nas gestantes, passa informações
e até receita medicamentos.
39. (IMA, 2016) É indiscutível o papel que os alimentos
tiveram e têm no processo de desenvolvimento da
espécie humana e na organização das sociedades.
Assim analise as afirmações abaixo de acordo com a
vigilância sanitária de alimentos.
I. A higiene da alimentação é preceito normativo que
fundamenta o cancelamento, temporário ou definitivo,
do registro de um dado alimento e a interdição ou
apreensão de alimentos e bebidas.
II. A higiene ou as condições higiênicas fundamentam
também a permissão de funcionamento dos locais de
preparo,consumo ou comércio dos alimentos, uma vez
que a não obediência a esse preceito, quando citada
nos autos de infração, pode acarretar legalmente a
interdição parcial ou total, em caráter temporário, até
que sejam cumpridas as exigências sanitárias de forma
definitiva.
III. A higiene e a fiscalização dos alimentos constituem
um setor fundamental da saúde pública, complementar
da nutrição, que estuda os processos de conservação
dos produtos alimentícios e as alterações,adulterações
e falsificações que eles podem sofrer, tanto in natura
quanto depois de preparados, e estabelece normas
práticas de apreciação e vigilância.
Após análise das afirmações acima podemos concluir
que:
(A) Apenas I e II estão corretas
(B) Apenas I e III estão corretas
(C) Apenas II e III estão corretas
(D) I, II, III estão corretas.
40. (IMA, 2016) Dentre as atribuições dos Agentes
Comunitários de Saúde – ACS todas abaixo estão
corretas, EXCETO.
(A) Registrar nascimentos, doenças de notificação
compulsória e de vigilância epidemiológica e óbitos.
(B) Medicar todas as famílias de sua área de
abrangência
(C) Promoção e ações de saneamento e melhoria do
meio ambiente
(D) Promoção de educação em saúde.

41. (IMA, 2016) Ao agente comunitário de saúde (ACS)
cabe realizar no mínimo uma visita mensal a cada
família na sua área de abrangência, com o objetivo bem
definido de assegurar o acompanhamento dos
indivíduos e suas famílias, independentemente de
situação de risco, priorizando a execução das seguintes
atividades em sua área:
I. Busca ativa de gestantes.
II. Busca ativa de crianças com menos de 1 ano de vida,
em aleitamento materno.
III. Busca ativa de crianças com menos de 5 anos de
idade para acompanhamento do crescimento e do
desenvolvimento e da imunização.
IV. Busca ativa de crianças com menos de 5 anos de
idade para orientação quanto à terapia de reidratação
oral (TRO).
Após análise das afirmações acima podemos concluir
que:
(A) Apenas I, II e III estão corretas
(B) Apenas II, III e IV estão corretas
(C) Apenas I, III e IV estão corretas
(D) I, II, III e IV estão corretas.
42. Todas são doenças passíveis de imunização,
EXCETO:
(A) Febre Amarela, Poliomielite, Varicela.
(B) Difteria, Meningite, Tétano.
(C) HPV, Rotavírus, Coqueluche.
(D) Sarampo, Rubéola, Hanseníase.
43. (FADCT, 2017) A TB - tuberculose continua sendo
mundialmente um importante problema de saúde,
exigindo o desenvolvimento de estratégias para o seu
controle. O tratamento indicado para pacientes novos
(adultos ou adolescentes) tem duração inicial de:
(A) 02 meses.
(B) 03 meses.
(C) 05 meses.
(D) 06 meses.
44. (IMA, 2016) O programa de saúde pública que visa
orientar e disponibilizar métodos contraceptivos à
mulher em idade reprodutiva, que deseja controlar o
desejo de ter ou não filhos, ou de quantos filhos o casal
deseja ter, é o:
(A) Programa Nacional de Humanização
(B) Programa de Atenção Integral Paternal
(C) Planejamento Familiar
(D) Atenção Domiciliar
45. (IMA, 2016) O aleitamento materno é de suma
importância para a saúde infantil, quando ofertado de
forma exclusiva oferece melhores indicadores de saúde
e significativa redução da morbimortalidade durante a
infância. Por isso, de acordo com as recomendações
ministeriais (BRASIL, 2012) o aleitamento materno deve
ser oferecido de forma exclusiva até:
(A) O primeiro ano de vida da criança
(B) Os primeiros seis meses de vida do bebê
(C) O primeiro mês de vida do bebê
(D) Os primeiros quinze meses de vida do bebê.

46.(IMA, 2016) São atribuições dos profissionais
Agentes Comunitários de Saúde no controle das
doenças diarreicas agudas, exceto:
(A) Identificar casos e encaminhá-los à unidade de
saúde para diagnóstico e tratamento.
(B) Identificar sinais e/ou situações de risco em casos
de diarreias e orientar sobre o tratamento da água para
consumo humano, o destino dos dejetos e o lixo
residencial.
(C) Orientar a melhor forma de tratamento
farmacológico e não-farmacológico aos pacientes e
orientá-los quanto à continuidade do tratamento
supervisionado.
(D) Orientar a população informando-a sobre a doença,
seus sinais e sintomas, riscos e formas de transmissão.
47. (AMAUC, 2017) O acompanhamento de crianças é
uma etapa fundamental e prioritária do trabalho do
agente
Comunitário
de
saúde
(ACS).
É
responsabilidade do ACS acompanhar todas as
crianças de sua área de abrangência, desenvolvendo
ações de prevenção de doenças e agravos e de
promoção à saúde. Entre as ações de prevenção das
doenças e agravos e de promoção à saúde:
I - Incentivo ao aleitamento materno
II - Incentivo a ingesta de chá para substituir a água nos
primeiros 3 meses de vida
III - Incentivo ao cumprimento do calendário vacinal
IV - Incentivo ao aleitamento artificial
V - Prevenção de acidentes na infância
Esta correto o que se afirma em:
(A) I, III e V
(B) II, III e V
(C) III, IV e V
(D) I, II e III
48. (AMAUC, 2017) O teste do pezinho faz parte do
Programa Nacional de Triagem Neonatal (recémnascido), criado pelo Ministério da Saúde. O teste do
pezinho tem o objetivo de diagnosticar diversas doenças
e a tempo de fazer o tratamento precocemente,
reduzindo ou eliminando sequelas como:
(A) Surdez
(B) Cegueira
(C) Retardo mental
(D) Desnutrição

49. (COPESE, 2016) Em relação à vacinação, o Agente
Comunitário de Saúde deve orientar a família para
procurar a unidade de saúde, no caso em que as
crianças:
I. Tiverem a marca (cicatriz) da vacina BCG no braço
direito, após seis meses da aplicação da vacina, para
repetir a vacina.
II. Não tiverem o registro da aplicação de qualquer uma
das vacinas na Caderneta da Criança.
III. Não compareceram no dia agendado pela unidade
de saúde para a vacinação.
IV. Apresentarem qualquer queixa após a aplicação da
vacina.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) Apenas a afirmativa I está correta.
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
50. De acordo com a Portaria 2.436, de 21 de Setembro
de 2017, poderão ser consideradas, ainda, atividades
do Agente Comunitário de Saúde, a serem realizadas
em caráter excepcional, assistidas por profissional de
saúde de nível superior, membro da equipe, após
treinamento específico e fornecimento de equipamentos
adequados, em sua base geográfica de atuação,
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de
referência, os seguintes procedimentos, exceto:
(A) A Aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio,
com o objetivo de promover saúde e prevenir doenças e
agravos;
(B) Realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no
domicílio, para o acompanhamento dos casos
diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto
terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na
Atenção Básica;
(C)Aferição da temperatura axilar, durante a visita
domiciliar;
(D) Realizar técnicas limpas de curativo, que são
realizadas com material limpo, água corrente ou água
oxigenada e cobertura estéril, com uso de coberturas
passivas, que somente cobre a ferida.
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