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Caderno
de Prova

maio

18

18 de maio
das 14 às 17 h
3 h de duração*
30 questões

2F01 Agente Comunitário de Saúde
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

10 questões

Aniversário de São José
A cidade de São José completa 264 anos de fundação
nesta quarta-feira, dia 19 de março. Para comemorar
a data, a Prefeitura Municipal organizou uma programação especial, iniciada na semana passada. O dia do
aniversário será marcado pela tradicional missa, pelo
corte simbólico do bolo e o descerramento de placas
comemorativas.
(…)
Às 15h acontece o lançamento do DVD “O Barro e
Canoa”, na Casa da Cultura. O documentário mostra o
processo de trabalho artesanal de transformação de
um tronco de Garapuvu em uma canoa, como faziam
os antigos açorianos. O vídeo será reprisado às 17h
e às 19h, também na Casa da Cultura. À noite será
realizada a Sessão Solene da Câmara de Vereadores, a
partir das 19h, no Centro Multiuso.
http://www.pmsj.sc.gov.br/2014/03/sao-josecompleta-264-anos-nesta-quarta-feira-19.

1. Assinale a alternativa correta em relação ao texto.
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Garapuvu é uma canoa.
“O Barro e Canoa” é um documentário.
A festa de comemoração durará três semanas.
A Casa da Cultura será o palco para as todas as
comemorações.
e. ( ) Um vídeo sobre hábitos de antigos açorianos
será passado quatro vezes na festa de comemoração do aniversário da cidade.

(10 questões)
2. Assinale a alternativa que está corretamente escrita.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Você passou no concurso?
São José é cidade ospitaleira.
A servidora está meia cansada.
Quero saber quem mecheu aqui.
Estou com problema sério e preciso resolver
ele.

3. Assinale a alternativa em que as palavras sublinhadas são sinônimas, ou seja, têm o mesmo significado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Ele é ágil e esperto.
Este rio é largo e fundo.
Estou cansado, impaciente.
Esta resposta está exata, correta.
Ele precisa aguardar e ficar sentado.

4. Assinale a alternativa que apresenta o significado
mais apropriado da palavra sublinhada na seguinte
frase: “Exercícios físicos previnem doença, faça-os!”
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ajudam
Provocam
Desencadeiam
Estimulam
Impedem

5. Assinale a alternativa em que as palavras sublinhadas são antônimas, ou seja, têm o significado contrário.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Ele quer progredir, ficar rico.
Sou servidor ativo, trabalhador.
Esta carga é leve, parece pluma.
Entre à esquerda, depois vire à direita.
Desrespeitar os sinais de trânsito é o mesmo
que desobedecer às leis.
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6. Um bilhete foi deixado em sua mesa de trabalho.
Ele contém erros de escrita.
Olá, Ao meio dia e meio, mais ou menos, de amanha,
voce pode verificar se atraz do balção da sala de reunião não caiu varios encartes que deveram ser distribuídos no calssadão do kobrassol. Por sua compreenção e ajuda, agradeço. Manoel.
Assinale a alternativa que apresenta a correta escrita
desse bilhete.
a. ( ) Olá, ao meio dia e meio, exatamente de amanha, você poderia verificar se atraz do balcão
da sala de reunião não caiu vários encartes
que deveram ser distribuídos no calssadão do
kobrassol. Por sua compreenção e ajuda, agradeço. Manoel.
b. ( ) Olá, por volta de meio dia e meio de amanha,
solicito que tu verifique se atrás do balcão
da sala de reunião não caiu vários encartes
que deveram ser distribuídos no calçadão do
kobrasol. Por sua compreenção e ajuda, agradeço. Manoel.
c. ( X ) Olá, por volta de meio dia e meia de amanhã,
solicito que você verifique se, atrás do balcão
da sala de reunião, não caíram vários encartes
que deverão ser distribuídos no calçadão do
Kobrasol. Por sua compreensão e ajuda, agradeço. Manoel.
d. ( ) Olá, por volta de meio dia e meia de amanha,
tu pode verificar se atrás do balcão da sala de
reunião não caiu varios encartes que deveram
ser distribuídos no calçadão do kobrasol? Por
sua compreensão e ajuda, agradeço. Manoel.
e. ( ) Olá, por volta de meio dia e meio de amanha,
tu poderia verificar se atrás do balcão da sala
de reunião não caiu vários encartes que deverão ser distribuidos no calçadão do kobrasol?
Por sua compreensão e ajuda, agradeço.
Manoel.
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7. Suponha que é preciso proibir que pessoas que
não trabalham na Prefeitura entrem na sala de um
determinado chefe. Para isso, deve-se colocar uma
placa, escrevendo um aviso.
Assinale a alternativa que apresenta o aviso corretamente escrito.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Voce não pode entrar aqui!
Somente pessoas autorizadas pode entrar.
Só as pessoas autorizadas pode entrar aqui.
Nesta sala não pode a entrada de pessoas,
que não trabalham nesta Prefeitura.
e. ( X ) Nesta sala, não é permitida a entrada de pessoas que não são funcionários desta Prefeitura.

8. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras escritas de forma correta.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

aviso, beleza, atrasado
dezejo, silensio, problema
casamento, cachorro, caichote
rezolveu, infelismente, exemplo
ospital, ajitar, surpresa

9. Assinale a alternativa em que todas as palavras da
frase estão acentuadas corretamente.
a. ( ) Os onibus da cidade precisam de refórmas.
b. ( X ) Eu também fiz a opção de trabalhar na
Prefeitura.
c. ( ) O responsavel pelos transpórtes veio aquí nos
visitar.
d. ( ) O veiculo esta com serios problemas no
carbúrador.
e. ( ) Voce deveria saber que naquele local é proíbido estacionár.

Prefeitura Municipal de São José

10. Assinale a frase corretamente escrita para ser afixada na entrada do prédio da Prefeitura que, naquele
dia, estará com suas atividades suspensas para reformas.
a. ( ) Hoje estamos paralizados, somente atenderemos amanhã de tarde, por causa da reforma
dos setores.
b. ( ) Hoje, não haverá trabalho pois todos os locais
da Prefeitura Municipal estão em reforma.
Volte amanhã, no horário vespertino, à partir
das 13 h.
c. ( X ) No dia de hoje, não haverá expediente, pois
todos os setores desta Prefeitura Municipal
estão em reforma. Amanhã o atendimento
será normalizado, no horário vespertino, a
partir das 13 h.
d. ( ) Hoje estamos paralisados, somente atenderemos amanhã de tarde, por causa da reforma
dos setores, à partir das 13 H.
e. ( ) No dia de hoje, não haverá expediente, pois
os setores desta Prefeitura Municipal está em
reforma. Volte amanhã, no horário da tarde, à
partir das 13 hs.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. No que diz respeito à Lei no 8.080/1990, considere
as seguintes afirmativas:

13. Analise as afirmativas abaixo sobre a avaliação das
áreas de risco ambiental e sanitário:

1. A pesquisas, a avaliação e o controle de riscos
e agravos potenciais à saúde do trabalhador
em seu ambiente de trabalho são ações previstas pela Lei no 8.080/1990.
2. A igualdade, a universalidade, a integralidade
e a centralização político-administrativa são
princípios da Lei Orgânica de Saúde.
3. A saúde é um direito fundamental previsto
em constituição e é um dever do indivíduo,
da sociedade e da iniciativa privada prover as
ações e os serviços de saúde.
4. Cabe ao SUS executar ações de vigilância
epidemiológica, vigilância sanitária, ações de
promoção à saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral.
5. As ações previstas na Lei no 8.080/1990 devem
ser desenvolvidas pelo sistema público de
saúde, sendo vetada a participação da iniciativa privada na prestação de serviços à saúde
em qualquer instância.

1. Os riscos ambientais, problemas com a saúde
e o meio ambiente, e a exposição às condições insalubres dos trabalhadores deixam de
ter importância se considerarmos os benefícios e empregos trazidos pelas indústrias,
principalmente nas cidades pequenas, onde
há pouca oferta de empregos.
2. O acesso da população à informação dos
riscos ambientais traz benefícios como a
participação da comunidade na busca das
resoluções dos problemas vivenciados cotidianamente em favor de melhorias nas condições de saúde, qualidade de vida e reflexos
positivos no meio ambiente.
3. A vigilância em saúde tem como objetivo a
organização e execução de práticas de saúde
adequadas ao enfrentamento dos problemas
existentes na comunidade e a análise permanente da situação de saúde da população.
4. A vigilância epidemiológica é um conjunto de
ações capaz 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.
5. A abordagem da educação sanitária e ambiental deve tratar de temas como a questão da
coleta de resíduos, tratamento, destino final
dos esgotos, distribuição, tratamento e aproveitamento racional dos recursos hídricos e a
possibilidade de reutilização da água e reciclagem de resíduos sólidos domésticos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

12. A malária é provocada por um protozoário do
gênero:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Amoeba.
Leishmania.
Plasmodium.
Trypanosoma.
Entamoeba.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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14. A Unidade Básica de Saúde deve atuar a partir da
definição de um território de abrangência.
No que diz respeito à territorialização da saúde, assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) Elaborar o diagnóstico de saúde da população
é objetivo da territorialização.
b. ( X ) Na saúde os territórios estruturam-se por
meio de forma vertical, constituindo uma rede
de serviços que deve ser ofertada pelo Estado
a todo e qualquer cidadão como direito de
cidadania.
c. ( ) A organização do sistema local de saúde
brasileiro estrutura suas bases territoriais de
forma a assegurar a universalidade do acesso,
a integralidade do cuidado e a equidade da
atenção.
d. ( ) A territorialização em saúde baseia-se no
reconhecimento e mapeamento do território
segundo a lógica das relações entre ambiente,
condições de vida, situação de saúde e acesso
às ações e aos serviços de saúde.
e. ( ) A saúde pública utiliza a territorialização de
informações como ferramenta para localização de eventos de saúde-doença, de unidades
de saúde e demarcação de áreas de atuação.

15. Alguns aspectos éticos devem ser considerados
na prática profissional em saúde.

16. A febre amarela possui relevante importância
epidemiológica, por sua gravidade clínica e elevado
potencial de disseminação.
Assinale a alternativa incorreta em relação ao assunto.
a. (

b.

c.
d.

e.

17. A visita domiciliar é um importante instrumento
de compreensão da realidade social.
Assinale a alternativa incorreta em relação ao assunto.
a. (

Assinale a alternativa incorreta em relação ao assunto.
a. ( X ) A cidadania visa ao bem comum de um grupo
de pessoas.
b. ( ) A ética utiliza os princípios da equidade, justiça e igualdade para todos os seres humanos.
c. ( ) Evitar que a água se acumule em qualquer tipo
de recipiente, para combater doenças parasitárias, é uma atitude ética de um cidadão.
d. ( ) São componentes éticos da cidadania o serviço público, a saúde pública, a segurança, os
impostos, a preservação do meio ambiente, o
transporte, a segurança pública.
e. ( ) São consideradas ações éticas, aquelas 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 forma grave caracteriza-se clinicamente
por manifestações de insuficiência hepática e
renal, que podem levar à morte.
( ) A febre amarela é uma doença febril aguda,
de curta duração e de gravidade variável, cujo
agente etiológico é um arbovírus do gênero
Flavivírus.
( X ) A febre amarela é transmitida por vetores, que
carregam a bactéria responsável pela infecção.
( ) A febre amarela silvestre é uma forma da
doença que ocorre pela picada do mosquito
dos gêneros Haemagogus e Sabethes, infectado com o vírus amarílico, na pessoa sadia
que adentra o habitat natural dos macacos.
( ) Febre amarela urbana é uma forma epidemiológica da doença. Ocorre pela picada do mosquito do gênero Aedes, que tem seu habitat
no meio urbano.

b.
c.

d.

e.

) As visitas domiciliárias surgem como alternativa de diminuir gastos orçamentais com
internações hospitalares.
( X ) A visita domiciliar ajuda a evitar que a equipe
de saúde fique mais próxima da comunidade.
( ) A atenção domiciliar visa a proporcionar ao
paciente um cuidado contextualizado a sua
cultura, rotina e dinâmica familiar, evitando
hospitalizações desnecessárias e diminuindo
o risco de infecções.
( ) A visita domiciliar evita que o idoso fique nas
filas dos hospitais públicos para que tenha
acesso a um serviço saúde de qualidade.
( ) A visita domiciliar permite que a equipe de
saúde tome conhecimento das condições
reais de vida da população assistida como
alimentação, moradia, saneamento e possa
intervir junto à comunidade e propor soluções
coletivas às secretarias municipais de saúde.
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18. Muitas vezes, a falta de saneamento básico está
relacionada com o aparecimento de várias doenças.

20. Em relação à hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta.

Sobre a Leptospirose, assinale a alternativa incorreta.

a. (

a. ( ) É uma doença que se alastra em situações de
alagamentos e enchentes, devido ao aumento
da contaminação da água pela urina de rato
que transmite a doença.
b. ( ) Bebidas como refrigerante, água mineral e
cerveja não devem ser ingeridas diretamente
de latas ou garrafas sem que essas sejam lavadas adequadamente.
c. ( ) São sintomas da Leptospirose a febre, anorexia, desidratação, gastroenterite hemorrágica,
poliúria, dor muscular.
d. ( X ) A Leptospirose é uma doença viral, infecciosa,
febril, aguda, potencialmente grave, causada
pela Leptospira.
e. ( ) A contaminação pode ocorrer através do contato com a água contaminada com urina de
animais portadores, principalmente os ratos.
A penetração da Leptospira no corpo é facilitada pela presença de algum ferimento na
pele. Também pode ser transmitida por ingestão de água ou alimentos contaminados.

19. Sobre a Tuberculose, é incorreto afirmar:
a. ( ) Pessoas que possuem o exame direto de
escarro com presença de bacilos de Koch são
as fontes de contágio da tuberculose.
b. ( ) A tuberculose pode apresentar sinais e sintomas tais como febre, falta de apetite, perda de
peso, tosse persistente e escarro com sangue.
c. ( X ) Pessoas que apresentem tosse por um período de até 3 dias devem ser submetidas ao
exame baciloscópico de escarro.
d. ( ) A tuberculose é transmitida por uma bactéria,
cujo nome científico é Mycobacterium tuberculosis, mas popularmente é conhecida e
chamada de Bacilo de Koch, em homenagem
ao seu descobridor.
e. ( ) O tratamento da tuberculose é feito com
medicamentos que devem ser tomados todos
os dias, durante 6 meses.
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b.

c.

d.

e.

) É considerada hipertensão arterial a pressão sanguínea de valor igual ou superior a
140/90 mmHg para um adulto jovem.
( X ) O nível de sódio no sangue e de cálcio no
organismo pouco influi nos níveis de pressão
sanguínea nas artérias.
( ) A hipertensão arterial faz com que o coração
tenha que exercer um esforço maior do que
o normal para fazer circular o sangue através
dos vasos sanguíneos.
( ) A hipertensão arterial é um dos principais
fatores de risco para a ocorrência de acidente
vascular cerebral, enfarte agudo do miocárdio,
aneurisma arterial, doença arterial periférica,
além de ser uma das causas de insuficiência
renal crônica e insuficiência cardíaca.
( ) São sintomas da hipertensão arterial dores
de cabeça, sobretudo na parte posterior da
cabeça, distúrbios na visão, vertigens, zumbidos e até mesmo desmaios.

21. Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito ao Diabetes.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Um simples exame de sangue pode revelar se
você é portador do diabetes. O exame mais
comum para detectar se a pessoa é portadora
de Diabetes é feito com uma gota de sangue
e glicemia capilar.
( ) O diabetes é uma síndrome metabólica decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente
seus efeitos, ocasionando um aumento do
nível de glicose no sangue.
( ) O diabetes acontece porque o pâncreas não
é capaz de produzir o hormônio insulina em
quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo.
( ) No Diabetes tipo I o pâncreas produz pouca
ou nenhuma insulina, enquanto que na
Diabetes tipo II as células são resistentes à
ação da insulina.
( X ) A poliúria, quando a pessoa urina excessivamente, a diminuição do apetite, o cansaço, a
falta de sede, a visão embaçada, as infecções
frequentes são sintomas comuns do Diabetes.
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22. A Hanseníase é conhecida como a doença mais
antiga do mundo, afetando a humanidade há pelo
menos quatro mil anos.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) sobre a Hanseníase.
( ) Hanseníase é uma doença infectocontagiosa,
de evolução lenta. A hanseníase manifesta-se
através de sinais e sintomas dermatológicos e
neurológicos.
( ) Uma pessoa com hanseníase pode apresentar baciloscopia positiva, lesões de pele com
alteração de sensibilidade, acometimento de
nervos com espessamento neural.
( ) A transmissão se dá através de uma pessoa
doente, sem tratamento, que elimina o bacilo
através das vias aéreas superiores para o meio
exterior, infectando outras pessoas.
( ) A hanseníase não é uma doença de notificação compulsória, não necessitando de investigação obrigatória.
( ) A hanseníase, também chamada de Lepra, é
uma doença infectocontagiosa, causada pelo
Mycobacterium leprae, que se manifesta através de sinais e sintomas dermatoneurológicos
e sua transmissão acontece através do contato com lesões contaminadas.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•F•F
V•V•F•V•V
V•V•F•F•V
F•F•V•V•V
F•F•V•F•F

23. As causas de muitos acidentes ocorridos com as
crianças são diversas; pesquisas mostram uma ausência quase total de orientação para segurança domiciliar e a existência de um grande número de fatores de
risco dentro de casa.
No que diz respeito à avaliação de risco domiciliar,
assinale a alternativa incorreta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A falta de atenção dos pais é um importante
fator de risco no que diz respeito a causas de
acidentes domésticos.
( ) Quedas, fraturas, queimaduras, afogamentos,
envenenamentos são alguns dos tipos de acidentes domiciliares que poderiam ser evitados
se seus riscos fossem avaliados previamente.
( ) Perante o artigo no 133 do Código Penal, o fato
de uma criança ser deixada sozinha em casa
pode ser considerado abandono de incapaz,
uma vez que muitos dos acidentes domiciliares são resultado de o menor estar sozinho
sem a presença de um adulto responsável.
( ) Os principais agentes causadores de queimaduras são: líquidos superaquecidos (água,
alimentos), substâncias inflamáveis (como
álcool, gasolina), corrente elétrica, substâncias
químicas (ácidos ou bases), agentes biológicos (água-viva, caravela) e fogos de artifício.
( X ) Não existe a necessidade de intensificar a
discussão sobre prevenção de acidentes nos
programas de atenção a saúde da criança,
tão pouco a necessidade de se incluir nestes
programas formas práticas de orientações ao
pais sobre os cuidados domésticos quanto
à prevenção, devido ao baixo índice desses
acidentes.
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24. De acordo com as noções básicas de epidemiologia e meio ambiente e saneamento, assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) Regiões contaminadas por resíduos tóxicos,
bem como áreas com risco de desmoronamento de terra, devem ser consideradas no
momento da avaliação das áreas de risco
ambiental.
b. ( X ) A investigação epidemiológica não é instrumento importante para planejamento, organização e operacionalização dos serviços de
saúde.
c. ( ) A coleta e o tratamento de resíduos orgânicos
e materiais, o tratamento de água, a canalização e o tratamento de esgotos, a limpeza
urbana e o controle de pragas são ações de
saneamento básico que visam a promoção da
saúde da coletividade.
d. ( ) O plano de saneamento básico é um instrumento indispensável da política pública de
saneamento e obrigatório para a regulamentação da contratação e ou concessão desses
serviços.
e. ( ) Conjunto de ações que visa preservar e melhorar as condições do meio ambiente em que as
pessoas vivem, com o objetivo de promover a
saúde e prevenir o aparecimento de doenças e
melhorar a qualidade de vida da população.

Página 10

25. Sobre a Leishmaniose é correto afirmar:
1. É uma zoonose comum ao homem, mas também pode afetar o rato, que é considerado o
reservatório da doença.
2. A leishmaniose é uma doença crônica, de
manifestação cutânea ou visceral, causada
por protozoários flagelados do gênero
Leishmania, da família dos Trypanosomatidae.
3. É transmitida ao homem pela picada de mosquitos fêmea do gênero flebotomíneos, que
compreendem o gênero Lutzomyia.
4. O parasita migra para os órgãos viscerais
como fígado, baço e medula óssea e, se deixado sem tratamento, quase sempre resultará
na morte do indivíduo infectado. Sinais e sintomas incluem febre, perda de peso, anemia e
inchaço significativo do fígado e baço.
5. A úlcera de Bauru, como é conhecida popularmente, é uma das formas da doença.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

Prefeitura Municipal de São José

26. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à Dengue.
( ) A dengue continua sendo um problema de
saúde pública no Brasil. Assim, conhecendo-se o causador da dengue e seu vetor, podemos usar como medidas profiláticas a eliminação dos insetos vetores da bactéria causadora
dessa doença.
( ) Durante as estações chuvosas, aumentam no
Brasil as campanhas de prevenção à dengue,
que têm como objetivo a redução da proliferação do mosquito transmissor. A colocação
de telas nas portas e janelas pode ser uma
medida preventiva para diminuir a reprodução desse mosquito, já que ele necessita
de ambientes cobertos e fechados para sua
reprodução.
( ) O mosquito macho pica a pessoa infectada,
mantém o vírus na saliva e o retransmite.
( ) A transmissão ocorre pelo ciclo homem-Aedes
aegypti-homem. Após a ingestão de sangue
infectado pelo inseto fêmea, transcorre um
período de incubação. Após esse período, o
mosquito torna-se apto a transmitir o vírus e
assim permanece durante toda a vida.
( ) O Mosquito Aedes aegypti mede menos de
um centímetro, tem aparência inofensiva, cor
café ou preta e listras brancas no corpo e nas
pernas.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

V•V•V•F•V
V•V•F•V•V
F•V•V•F•F
F•V•F•V•F
F•F•F•V•V

27. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) resultou da
criação do PACS (Programa dos Agentes Comunitários
de Saúde) em 1991, como parte do processo de construção do Sistema Único de Saúde.
Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:
1. No PACS, os agentes comunitários de saúde
têm autonomia e suas ações não necessitam
ser acompanhadas e orientadas por um enfermeiro supervisor.
2. É função do ACS executar ações de assistência
de urgência e emergência dentro do hospital
quando for necessário.
3. Cada área da Unidade de Saúde da Família
fica sob a responsabilidade de um agente de
saúde.
4. Registrar nascimentos, doenças de notificação
compulsória e de vigilância epidemiológica e
óbitos ocorridos não é tarefa do ACS.
5. As atividades desenvolvidas pelos ACS abrangem ações como o cadastramento das famílias, diagnóstico de saúde, mapeamento, identificação de microáreas de risco, realização de
visitas domiciliares.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
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28. No que se refere à Vigilância Epidemiológica é
incorreto afirmar:
a. ( ) Identificar a população susceptível que esteja
em maior risco de exposição ao agente causador de doença para proceder às medidas
específicas de controle é importante estratégia da vigilância epidemiológica.
b. ( ) A vigilância epidemiológica tem como objetivo a obtenção contínua de conhecimentos
acerca das condições de saúde e a ocorrência
de doenças, visando oferecer apoio aos programas de prevenção, tanto no controle como
na erradicação de doenças.
c. ( ) A vigilância epidemiológica contribui para
o planejamento e a tomada de decisões dos
gestores da saúde em nível federal, estadual e
municipal.
d. ( X ) A pandemia é caracterizada pela elevação do
número de casos de uma doença ou agravo,
em determinada localidade, por período de
tempo determinado, havendo aumento de
ocorrências dessa doença ou agravo em relação à frequência esperada.
e. ( ) A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais,
agregados de casos ou surtos, suspeitos ou
confirmados, da lista de agravos relacionados,
que deve ser feita às autoridades sanitárias
por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle pertinentes.
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29. Analise as afirmativas abaixo em relação ao aleitamento materno:
1. O leite materno provê todos os nutrientes
necessários para o crescimento e desenvolvimento dos recém-nascidos até os seis meses
de vida, sendo necessário complementar a
alimentação do bebê com outros alimentos a
partir dos seis meses.
2. O colostro é a primeira secreção láctea produzida pelo seio materno. Por meio do colostro
a mãe transfere anticorpos para o recém-nascido, que possui um sistema imunológico
ainda imaturo.
3. Em condições normais de amamentação, o
peso do bebê pode duplicar ao fim dos primeiros seis meses de vida e triplicar ao fim de
um ano.
4. Quando a mãe possui uma infecção ativa,
como o vírus da imunodeficiência humana,
deve se adotar a alimentação artificial.
5. Quando terminar de mamar, o bebê deve
ser posto a “arrotar”, para que possa eliminar algum ar que tenha engolido durante a
mamada, pois se não o fizer, pode ficar com
gases e cólicas e a digestão pode tornar-se
mais difícil.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

Prefeitura Municipal de São José

30. No que se refere à Política Nacional de Atenção
Básica, assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) A política nacional de atenção básica visa
humanizar as práticas de saúde através do
estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de saúde e a população.
b. ( ) Atua na identificação e intervenção sobre os
fatores de risco aos quais a população está
exposta.
c. ( X ) Um dos seus objetivos específicos é reduzir
a autonomia e a corresponsabilidade de
sujeitos e coletividades no cuidado integral à
saúde e minimizar as desigualdades de toda e
qualquer ordem.
d. ( ) O Programa Melhor em Casa se constitui em
uma nova modalidade de atenção à saúde,
integrada às Redes de Atenção Saúde, que
visa atender o paciente em seu domicílio.
Caracteriza-se por um conjunto de ações de
promoção à saúde, prevenção e tratamento
de doenças e reabilitação, com garantia da
continuidade do cuidado.
e. ( ) Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais de gestão e estabelecimento de redes de
cooperação intersetoriais, é uma das diretrizes
que norteiam a Atenção Básica de Saúde.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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