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LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES 

1. A Prova Objetiva terá a duração de 4 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta e as orientações 
iniciais sobre o processo de aplicação das provas. 

2. A Prova Objetiva versa sobre Conhecimentos Gerais e sobre Conhecimentos Específicos inerentes à respectiva função, 
previstos no conteúdo programático, sendo composta de 40 questões de múltipla escolha, cada questão valerá 0,25 
pontos. A prova total vale 10 (dez) pontos. 

3. As questões da prova apresentam um enunciado seguido de quatro alternativas designadas pelas letras A, B, C e D, 
existindo somente uma alternativa correta. 

4. Para cada questão da prova, assinale somente uma alternativa que você considera como a resposta correta. 

5. Examine se o caderno de provas está completo e se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Nenhuma 
reclamação será aceita após trinta minutos do início da prova. 

6. Decorrido o tempo determinado pela Coordenação Local, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único 
documento válido para a correção da prova.  

7. Ao receber o cartão-resposta verifique se seus dados estão corretos. 

8. Assine o cartão-resposta no espaço reservado para este fim. Não haverá substituição do cartão-resposta ou de prova em 
caso de erro ou rasura efetuado pelo candidato. 

9. Não amasse nem dobre o cartão-resposta, para que não seja rejeitado pela leitura ótica. 

10. Não serão considerados os pontos relativos a questões quando, no cartão-resposta, forem assinaladas mais de uma 
resposta, ou houver rasura, ou marcação a lápis ou não for assinalada nenhuma alternativa. 

11. É vedado o uso de qualquer material, além da caneta esferográfica de material transparente, de tinta azul ou preta para 
marcação das respostas. 

12. Qualquer forma de comunicação entre os candidatos implicará em sua eliminação. 

13. O candidato somente poderá ausentar-se definitivamente do recinto da prova após decorrida 1 (uma) hora de sua 
realização. 

14. É vedada a saída do candidato do recinto da prova sem autorização e acompanhamento do fiscal de sala. 

15. Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente, tendo que registrar sua assinatura 
em Ata. 

16.  O candidato, ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, o cartão-resposta e o caderno de prova, devendo, ainda, 
assinar a lista de frequência.  

17.  Eventuais erros de digitação de nomes e números de inscrições deverão ser corrigidos no dia das provas, registrados 
em Ata, pelos fiscais de salas.  

18.  O gabarito abaixo, para simples conferência, pode ser destacado para uso do candidato. 
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1.  “O dever do Estado, de garantir a saúde, consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais, que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação”. Esta afirmação está contida em qual documento legal brasileiro? 

 
a) Portaria GM nº 648/06, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica. 
b) Lei nº 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde. 
c) Decreto nº 7.508/11- Regulamenta a Lei nº 8.080/90. 
d) Constituição Federal de 1988. 

 
2. A Constituição Brasileira de 1988 aprovou a criação de um Sistema Único de Saúde (SUS). Identifique as 

afirmativas que correspondem aos princípios e às diretrizes do SUS: 
 
I. Deve-se assegurar a universalização do atendimento à população e integralidade das ações. 
II. Deve-se garantir o atendimento especializado e a atenção, somente, a pacientes carentes. 
III. Deve haver um conceito ampliado de saúde, considerando seus determinantes sociais. 
IV. Deve-se garantir a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. 

 
 Assinale a alternativa CORRETA: 

 
a) Somente as afirmativas II, III e IV 
b) Somente as afirmativas I, III e IV 
c) Somente as afirmativas I, II e IV 
d) Somente as afirmativas II e IV 

 
3. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
I. A execução de ações de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
II.  A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 
III. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse 

para a saúde e a participação na sua produção. 
 
Está correto o que consta APENAS em:  
 
a) I e II 
b) I e III  
c) II e III 
d) I, II e III 

 
4. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, nº 8080/1990, a direção do Sistema Único de Saúde é exercida em 

cada esfera de governo pelas seguintes instituições:  
 

a) Ministério do Trabalho e da Previdência Social, Secretaria de Estado e Ação Social e Secretaria Municipal 
de Trabalho e Ação Social.  

b) Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. 
c) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde.  
d) Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 
5. Entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do SUS: 
 

a) Integralidade da assistência 
b) Regionalização 
c) Equidade 
d) Participação da comunidade 
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6. É competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS): 
 

a) Identificar os estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, 
de referência estadual e regional.  

b) Formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de 
qualidade para produtos e substâncias de consumo humano.  

c) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo humano.   

d) Participar da execução, do controle e da avaliação das ações, referentes às condições e aos ambientes de 
trabalho. 

 
7. Segundo a Lei nº 8080/90, entende-se por __________________ um como conjunto de ações, que 

proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores de saúde individual 
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 

 
a) Atenção Secundária 
b) Atenção Especializada 
c) Vigilância Nutricional 
d) Vigilância Epidemiológica 

 
8. A Lei nº 8.142/90 estabelece que a Conferência Municipal de Saúde terá como um dos seus objetivos: 

 
a) Aprovar parâmetros de cobertura assistencial. 
b) Estabelecer critérios e valores para a remuneração de serviços de saúde. 
c) Propor as diretrizes para a formulação da política de saúde no município. 
d)  Deliberar sobre o cronograma financeiro para os distritos sanitários. 

 
9. Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), tal como preconizado na 

Lei nº 8142/90, é CORRETO afirmar:  
 

a) A Conferência de Saúde reunir-se-á anualmente, garantindo a representação de vários segmentos sociais, 
convocada pelo Conselho de Saúde. 

b) O Conselho de Saúde possui caráter deliberativo e permanente, sendo composto por representantes do 
governo (50%) e usuários (30%). 

c) O Conselho de Saúde possui caráter propositivo e temporário, sendo composto por representantes do 
governo (50%) e usuários (50%). 

d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas, que atuam em suas 
respectivas esferas de governo e sem prejuízo das funções do poder legislativo. 

 
10. Documento assinado pelo Ministro da Saúde, no ano de 2011, aprova a Política Nacional da Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica (AB), para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Nele, estão descritas as 
atribuições das equipes da AB e as atribuições específicas do Agente Comunitário de Saúde. 

 
Que Documento é este? 
 
a) Portaria GM nº 2.488 
b) Lei nº 8.080 
c) Decreto nº 7.508 
d) Lei nº 8.142 

 
11. São fundamentos e diretrizes da Atenção Básica todos os itens abaixo, EXCETO:  

 
a) Saber centralizado na equipe de saúde  
b) Adscrição do território.  
c) Universalidade do acesso.  
d) Desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização. 
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12. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (2007) toma como base seis Princípios fundamentais de 

Cidadania. Um desses Princípios diz respeito a: 
 

a) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado às unidades de saúde privadas. 
b) Todo cidadão tem direito à voz e ao voto nas Conferências de Saúde. 
c) Todo cidadão tem direito ao tratamento humanizado sem nenhuma discriminação. 
d) Todo cidadão tem direito a participar do financiamento e controle de metas. 

 
13. Carta dos Direitos do Usuário da Saúde, MS. 2007, é uma importante ferramenta para que a população 

conheça seus direitos e possa ajudar o Brasil a ter um sistema de saúde com muito mais qualidade. Leia as 
assertivas abaixo e responda com V para verdadeiro e F para falso. 

 
(   ) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e ineficaz para seu Problema. 
(   ) Todo cidadão tem direito a atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.  
(   ) Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos. 
(   ) Todo cidadão, também, tem a responsabilidade para que seu tratamento aconteça de  forma adequada. 

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

 
14. A Carta dos Direitos do Usuário do SUS, em seu Quarto Princípio, assegura que: 
 

a) Os atendimentos de urgência e emergência serão oferecidos, somente, em Unidade de Atenção Primária. 
b) O acesso se dará, prioritariamente, pelos Serviços de Saúde da Atenção Secundária, próximos ao local de 

moradia. 
c) Todo cidadão deve ter respeitados os seus Direitos de paciente. 
d) O atendimento será, somente, através de agendamento com a presença do usuário. 

 
15. Assinale, dentre as alternativas abaixo, qual Lei rege as atribuições do Agente de Combate às Endemias. 

 
a) Lei nº 11.330/2006 
b) Lei nº 8.142/2006 
c) Lei nº 9.394/2006 
d) Lei nº 11.350/2006 

 
16. Tendo como base a Lei nº 11.350/2006, que define as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente 

de Combate às Endemias, é CORRETO afirmar: 
 

a) Para o exercício de suas atividades, o Agente de Combate às Endemias deverá ter concluído o Ensino 
Superior na área de saúde. 

b) O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vacinação humana. 
c) O exercício das atividades do Agente de Combate às Endemias dar-se-á, exclusivamente, no âmbito do 

SUS. 
d) Para o exercício de suas atividades, o Agente de Combate às Endemias deve ter, necessariamente, o 

curso de primeiros socorros. 
 

17. Segundo Artigo 7º, da Lei nº 11.350/2006, que rege as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e os 
Agentes de Combate às Endemias, são requisitos para o exercício dos ACE:  

 
I. Ter concluído, com aproveitamento, o curso introdutório de formação inicial e continuada. 

II. Ter concluído o Ensino Fundamental. 
III. Morar na região. 
IV. Ter concluído um curso de pós-graduação em saúde. 

 
Marque a opção CORRETA: 
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a) Itens I e II estão corretos. 
b) Itens I e III estão corretos 
c) Itens I II e IV estão corretos 
d) Todos os itens estão corretos. 

 
18. Considerando a Lei nº 11.350/2006, acerca das atribuições dos Agentes de Combates as Endemias (ACE), 

assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, serão desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS. 
b) A ação dos Agentes de Combate às Endemias deve estar em consonância com as normas da Agencia 

Nacional de Saúde Suplementar. 
c) A supervisão dos ACE é realizada por uma empresa privada, contratada pelo município. 
d) Acontece sob a supervisão do gestor da Secretaria de Educação de cada ente federativo. 

 
19. De acordo com a estratégia da territorialização, é CORRETO afirmar:  

 
a) Os serviços de saúde devem se organizar a partir de um território, onde a distribuição das unidades de 

saúde deve ser feita para tornar mais fácil a vida dos profissionais de saúde. 
b) O território em saúde é apenas um espaço geográfico, habitado por um grupo de pessoas. 
c) A territorialização é a base do trabalho das Equipes de Saúde da Família (ESF). 
d) Para eleição dos principais problemas, a serem enfrentados nos territórios, tem pouca importante a 

compreensão acerca das relações entre as condições de vida da população e os serviços de saúde. 
 

20. Sobre a Territorialização na Saúde, pode-se afirmar: 
 

a) Dificulta as ações desenvolvidas nas comunidades. 
b) É importante, pois é feita para beneficiar os planos de saúde. 
c) Ajuda a entender às necessidades e realidades de cada comunidade. 
d) Causa dificuldades por causa da grande extensão de cada território. 
 

21. Analise as proposições abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso). 
 

(  ) A Saúde da Família é a estratégia para organização da Atenção Básica no SUS. 
(  ) A Saúde da Família propõe a reorganização das práticas de saúde que leve em conta a necessidade de 

adequar as ações e os serviços à realidade da população, em cada unidade territorial, definida em função 
das características sociais, epidemiológicas e sanitárias. 

(  ) A Saúde da Família busca uma prática de saúde que garanta a promoção à saúde, a continuidade do 
cuidado, a integralidade da atenção, a prevenção e, em especial, a responsabilização pela saúde da 
população, com ações permanentes de vigilância em saúde. 

(  ) A Saúde da Família desenvolve a atenção especializada e as ações de diagnose no SUS.  
 

A sequência CORRETA é: 
 

a) V, V, F, V 
b) V, F, V, V 
c) F, F, F, V  
d) V, V, V, F 

 
22. A Portaria nº 648 de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelece, também, funções 

comuns a todos os profissionais da equipe de saúde da Família, que são: 
 

I. Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado, mesmo quando esta 
necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde. 

II. Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 
situações de importância local. 

III. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. 
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IV. Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social. 
V. 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. 

 
Estão CORRETAS: 

 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I, II e IV 
c) Apenas II, III e V 
d) I, II, III e IV 

 
23. Quanto ao vetor da Dengue, é CORRETO afirmar:  
 

a) A espécie vetora é o Aedes aegypti. 
b) No seu ciclo de vida, o mosquito apresenta duas fases: ovo e larva. 
c) Quando não encontra recipientes apropriados, a fêmea não reproduz.  
d) As residências não são consideradas pontos de proliferação do mosquito, uma vez que não é encontrado o 

mosquito em seu interior. 
 

24. Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 21, é manifestação da Dengue Clássica, EXCETO: 
 

a) Perda de sangue 
b) Febre 
c) Cefaleia 
d) Manchas avermelhadas na pele 

 
25. Sobre a prevenção da dengue, assinale o item CORRETO no que se refere aos cuidados que devemos ter, no 

interior das residências, para evitar a proliferação do mosquito.  
 

a) Lavar bem as mãos antes das refeições. 
b) Manter atualizado o cartão de vacina. 
c) Não deixar acumular água em pratos ou vasos de plantas. 
d) Manter as lixeiras fora de casa. 

 
26. Em relação às medidas de prevenção e controle da dengue, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) O controle da dengue exige um esforço das autoridades de saúde, mas é preciso envolver outros setores 
da administração de um município, a exemplo da limpeza urbana. 

b) O mosquito da dengue, para se reproduzir, utiliza todo tipo de recipiente que as pessoas costumam utilizar 
no dia a dia. É dever, somente, do Agente de Combate às Endemias (ACE) executar ações para eliminação 
desses criadouros de mosquito. 

c) Para prevenir e controlar a dengue, a única maneira é impedir que o mosquito se prolifere, interrompendo 
seu ciclo de reprodução. 

d) Tampar as garrafas plásticas antes de jogá-las no lixo é uma medida de prevenção da dengue. 
 

27. Deu entrada, no Pronto Socorro Municipal de Sobradinho, uma jovem, 17 anos de idade, com diagnóstico de 
dengue, com os seguintes sintomas: febre, dores musculares, prostração e sangramento de membranas 
mucosas. De acordo com o caderno de Atenção nº 21, a melhor forma de prevenção da dengue, que pode ser 
realizada é: 

 
a) Combater os criadouros que possam acumular água. 
b) Combater os criadouros que possam acumular terra. 
c) Combater os criadouros que possam acumular grama. 
d) Combater os criadouros que possam acumular fogo. 
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28. A dengue é transmitida para o homem através da picada do mosquito, que já pode ser encontrado por quase 
todo o mundo, com mais ocorrências nas regiões tropicais e subtropicais. Sobre o trabalho, realizado pelo 
Agente de Combate às Endemias, é correto dizer: 

 
I. Encaminhar os casos suspeitos de dengue à Unidade Básica de Saúde, de acordo com as orientações da 

Secretaria Municipal de Saúde. 
II. Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença – seus sintomas e riscos – o 

agente transmissor e as medidas de prevenção. 
III. Orientar e acompanhar o responsável pelo imóvel na remoção, destruição ou vedação de objetos, que 

possam se transformar em criadouros de mosquitos. 
IV. Nos locais onde não existem ACS, o ACE não necessita fazer a visitação. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
a) Itens I e II estão corretos. 
b) Itens I e III estão corretos. 
c) Itens I, II e IV estão corretos. 
d) II e III estão corretos. 

 
29. Analise as proposições abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso), respectivamente: 

 
(  ) O período de incubação da dengue varia de 3 a 15 dias, sendo, em média, de 5 a 6 dias. 
(  ) O mosquito adulto Aedes vive, em média, de 30 a 35 dias.  
(  ) Não existe transmissão do ser humano para o mosquito. 
(  ) O mosquito Aedes aegypti costuma picar as pessoas durante o dia.       

 
A sequência CORRETA é: 

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

 
30. Considerando o modo de transmissão da Hanseníase, é INCORRETO afirmar: 
 
a) A hanseníase não é de transmissão hereditária e, também, não há evidências de transmissão nas relações 

sexuais. 
b) A transmissão se dá por meio de uma pessoa doente, sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio 

exterior, infectando outras pessoas. 
c) A pessoa portadora de hanseníase tem um alto poder de incapacidade e a principal via de contaminação é o 

suor.  
d) É uma doença infecciosa e o domicílio é apontado como importante espaço de transmissão. 
 

31. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde a um dos sintomas específicos da Hanseníase:  
 

a) Diminuição e/ou perda de sensibilidade nas áreas afetadas. 
b) Fortes dores de cabeça. 
c) Aumento dos pelos em todo corpo. 
d) Aumento do suor. 

 
32. É o agente causador da tuberculose: 
 

a) H1N1 
b) Bacilo de Koch 
c) M. Leprae 
d) Schistossoma 
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33. A Vigilância Epidemiológica da dengue, no Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), está baseada 
em quatro subcomponentes. Marque a alternativa CORRETA: 

 
a) Vigilância de Casos; Vigilância Ambiental; Vigilância Entomológica; Controle Epidemiológico. 
b) Vigilância Ambiental; Educação em Saúde; Controle Vetorial; Saúde do Trabalhador. 
c) Vigilâncias de Casos; Vigilância Laboratorial; Vigilância em áreas de fronteiras; Vigilância Entomológica. 
d) Vigilância de Casos; Educação em Saúde; Vigilância Laboratorial; Vigilância em áreas de fronteiras. 

 
34. “A Vigilância Entomológica tem como objetivo principal o monitoramento dos índices de infestação do Aedes 

Aegypti para subsidiar a execução das ações apropriadas de eliminação dos criadouros de mosquito.” Sobre as 
ações da Vigilância Entomológica, é CORRETO afirmar: 

 
a) Estruturar as secretarias estaduais e municipais de Saúde com equipamentos necessários para as ações de 

combate ao vetor, com foco nos municípios prioritários. 
b) Realizar a consolidação e análise dos indicadores de acompanhamento da situação entomológica, em todos os 

estados, para a identificação de municípios de maior risco. 
c) Avaliar, periodicamente, a efetividade dos larvicidas e adulticidas, utilizados no combate ao vetor. 
d) Fomentar a limpeza urbana e a coleta regular de lixo, realizadas de forma sistemática pelos municípios, 

buscando atingir coberturas adequadas, principalmente em área de risco. 
 

35. Segundo as terminologias, adotadas em legislação nacional, conforme disposto no Regulamento Sanitário 
Internacional 2005 (RSI 2005), relacione a primeira coluna com a segunda coluna: 
 
I – Doença (   ) significa qualquer dano à integridade física, 

mental e social dos indivíduos, provocado por 
circunstâncias nocivas, como acidentes, 
intoxicações, abuso de drogas e lesões. 
 

II – Agravo (    ) significa manifestação de doença ou uma 
ocorrência que apresente potencial para causar 
doença. 
 

III – Evento (    ) significa uma enfermidade ou um estado        
clínico, independentemente, de origem ou 
fonte, que represente ou possa representar um 
dano significativo para os seres humanos. 
 

  
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
a) II, I, III 
b) III, II, I 
c) I, III, II 
d) II, III, I 

 
36. Em relação às doenças de notificação compulsória, podemos afirmar que: 
 

a) AIDS, hipertensão arterial, dengue, diabetes Mellitus são doenças de notificação compulsória. 
b) Cólera, carbúnculo ou antraz, raiva humana, poliomielite são doenças de notificação compulsória imediata. 
c) Doença de Chagas aguda, cardiopatia congênita, acidentes por animais peçonhentos, dengue são doenças 

de notificação compulsória. 
d) Sarampo, diabetes Mellitus tipo II, dengue, câncer, AIDS são doenças de notificação compulsória imediata. 
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37. As doenças, os agravos e eventos constantes, descritos no Anexo II, da Portaria nº 2.472, de Agosto/2006, tais 
como Febre Amarela, Febre do Nilo Ocidental, Dengue do Sorotipo DENV 4 e Cólera, devem ser notificadas às 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, em no máximo: 

 
a) 24 (vinte e quatro) horas a partir da suspeita inicial. 
b) 48 (quarenta e oito) horas a partir da suspeita inicial. 
c) 24 (vinte e quatro) horas a partir da confirmação do diagnóstico. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 
38. Sobre as atribuições do Agente de Combate às Endemias (ACE), assinale a proposição que contiver apenas 

atribuições específicas do ACE: 
 
a) Identificar sinais e sintomas dos agravos/doenças e encaminhar os casos suspeitos para as unidades de 

saúde; e realizar tratamento supervisionado, quando necessário. 
b) Acompanhar os usuários e orientá-los, quanto à necessidade de conclusão; e realizar assistência 

domiciliar, quando necessário. 
c) Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade, relativas ao controle das doenças/agravos 

em sua área de abrangência; contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos membros 
da equipe, quanto à prevenção, ao manejo do tratamento, às ações de vigilância epidemiológica e ao 
controle das doenças. 

d) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o controle de 
vetores; realizar, quando indicado, a aplicação de larvicidas/moluscocidas, químicos e biológicos; a 
borrifação intradomiciliar de efeito residual e a aplicação espacial de inseticidas por meio de nebulizações 
térmicas e ultra–baixo–volume (UBV). 

 
39. A Esquistossomose é uma doença parasitária, provocada por um verme, que pode evoluir para formas clínicas 

muito graves. Sobre seu nome popular, assinale a alternativa CORRETA; 
 

a) Lepra 
b) Calazar 
c) Barriga d'água 
d) Doença de Chagas 
 

40. Sabe-se que o ovo do mosquito Aedes Aegypti é muito resistente e pode sobreviver mesmo que o local que ele 
foi depositado fique seco. Sobre esse tempo de sobrevivência, marque a alternativa CORRETA: 

 
a) Até 450 (quatrocentos e cinquenta) dias. 
b) Mais de 2 (dois) anos. 
c) Menos de 120 dias. 
d) Até 1 (ano) ano e 6 (seis) meses. 


