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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, III  
c) II, 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 os 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, 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 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 entre as equipes. 
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12. Analise as proposições abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso), respectivamente: 
 

(   ) 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 

 
13. 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. 

 
14. 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 assertiva 
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 

 
15. A Carta dos Direitos do Usuário do SUS, em seu Quarto Principio, 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. 

 
16. É objetivo do pré-natal: 

 
a) Reduzir a mortalidade por causas externas. 
b) Reduzir a mortalidade no parto e puerpério. 
c) Reduzir o número de partos normais. 
d) Reduzir o número de consultas durante o pré-natal. 
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17. A Caderneta de Saúde da Criança existe para:  
 

a) Acompanhar o desenvolvimento e a saúde da criança até os 06 anos de idade. 
b) Avaliar, somente, a vacinação da criança. 
c) Acompanhar e avaliar o crescimento, o desenvolvimento e a saúde da criança até os 10 anos. 
d) Acompanhar, somente, os recém-nascidos prematuros. 

 
18. Sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa INCORRETA:  

 
a) O leite materno contém todas as proteínas, o açúcar, a gordura, as vitaminas e a água que o bebê necessita 

para ser saudável. Além disso, contém determinados elementos que o leite em pó não consegue incorporar, 
tais como anticorpos e glóbulos brancos.  

b) O aleitamento materno protege as crianças de alergias, diarreia, pneumonias, bronquiolites, meningites. 
c) Amamentar promove o estabelecimento de uma ligação emocional, muito forte e precoce entre a mãe e a 

criança, designada, tecnicamente, por vínculo afetivo. 
d) Amamentar faz a mãe ganhar calorias e, por isso, ajuda a mulher a voltar, mais depressa, ao peso que tinha 

antes de engravidar. 
 

19. Na Visita Domiciliar (VD), os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) identificam os adolescentes de sua área, 
considerando que é necessário orientá-los, quanto: 

 
a) Ao esquema vacinal, aos maus hábitos saudáveis e à sexualidade. 
b) Ao esquema vacinal, aos hábitos saudáveis e à sexualidade. 
c) Ao esquema vacinal, aos maus hábitos alimentares e à sexualidade. 
d) Ao esquema vacinal, aos maus hábitos alimentares e a importância da educação. 

 
20. Menores de 5 anos, mulheres no pós-parto, gestantes, maiores de 60 (sessenta) anos, doentes crônicos e 

profissionais da saúde fazem parte do grupo alvo na campanha da influenza (H1N1/gripe). A vacina deve ser 
administrada em: 

 
a) Dose única, anualmente. 
b) Duas doses no esquema 0 – 6 meses. 
c) Dose única 10-10 anos. 
d) Três doses no esquema 0-3-6 meses. 

 
21. O papel fundamental do Agente Comunitário de Saúde (ACS), na identificação e orientação dos usuários de 

drogas lícitas e ilícitas, acontece em torno de identificar esses sinais, pois mora na comunidade. Identifique sinais 
indiretos que servem de alerta: 

 
I. Redução no desempenho escolar. 
II. Ativa participação na comunidade. 
III. Alterações no comportamento (pessoa isolada, agressiva, displicente, e etc.). 
IV. Faltas constantes ao trabalho. 

 
Estão CORRETOS os itens: 

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

 
22. São os indicativos que podem ser uma suspeita de violência contra crianças e adolescentes: 

 
a) Manchas roxas pelo corpo, antigas ou recentes, e em lugares variados. 
b) Queimaduras de cigarro, água ou óleo quente. 
c) Medo de ficar só ou em companhia de determinada pessoa. 
d) Todos os itens estão corretos. 
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23. O Agente Comunitário de Saúde (ACS), ao suspeitar que uma pessoa está com hanseníase, deve orientá-la a 
buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS). Analise as afirmações abaixo, em verdadeira ou falsa, 
e, em seguida, assinale a opção que indica a sequência CORRETA. 

 
(    )  A hanseníase é ocasionada pelo bacilo de Hanseníase. 
(  ) A doença se manifesta, principalmente, através de sinais e sintomas como manchas esbranquiçadas, 

acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade e aparecimento de nódulos debaixo da 
pele, normalmente, sem sintomas. 

(    )  A maioria das pessoas, quando em contato com o bacilo, desenvolve a doença. 
(    ) A hanseníase é uma doença transmissível de evolução lenta. 

 
A sequência CORRETA é: 

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

 
24. Durante a Visita Domiciliar mensal, a uma determinada família, o ACS detecta uma situação que o preocupa: um 

senhor, de 35 anos, tosse muito durante a Visita. O ACS indaga a quanto tempo a tosse existe, obtendo a 
resposta de que esse sinal surgiu nas últimas três semanas e que vem acompanhado de catarro. O ACS, diante 
desta situação, deve agir da seguinte forma:  

 
a) Orientar esse senhor para utilizar um chá que elimine a tosse. 
b) Encaminhar esse senhor para o atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS). 
c) Não comunicar esse fato à Equipe Saúde da Família e providenciar o agendamento imediato de uma consulta 

com o médico da equipe.  
d) Não dar maior importância ao fato, considerando que o senhor em questão é fumante.  

 
25. A hipertensão arterial é considerada uma doença crônica, de natureza multifatorial e assintomática, de alta 

prevalência e incidência, responsável por alta frequência de internações e complicações cardiológicas. São 
fatores de risco para hipertensão arterial:  

 
a) Doenças, sexualmente, transmissíveis, gestações, abortos e menopausa.  
b) Cirurgias, inflamações, lesões, prolapsos, úlceras e pólipos.  
c) Idade, sal, fatores socioeconômicos, obesidade, álcool e sedentarismo. 
d) Anemia, depressão, insônia, fadiga, desnutrição e anorexia.  

 
26. O papel do Agente Comunitário de Saúde em relação às pessoas com diagnóstico de Diabetes é, EXCETO:  

 
a) Identificar as pessoas com diabetes de sua área de atuação e preencher a ficha B-DM do SIAB (Sistema de 

Informação de Atenção Básica). 
b) Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis, baseados no consumo de frituras, carnes vermelhas, 

doces e alimentos em conserva. 
c) Perguntar, sempre, à pessoa com diabetes, e quando prescritos, se ela está tomando, com regularidade, os 

medicamentos. 
d) Estimular a organização de grupos de ajuda mútua, como grupos de caminhada, de estímulo à alimentação 

saudável, entre outros. 
 

27. Qual a composição mínima das Equipes de Saúde da Família, recomendada pelo Ministério da Saúde?  
 

a) Médico, enfermeiro, dentista e ACS.  
b) Enfermeiro, auxiliar de Enfermagem e ACS.  
c) Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e ACS.  
d) Médico, enfermeiro, auxiliar de Enfermagem ou técnico de Enfermagem e ACS. 
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28. O número máximo de pessoas, acompanhadas por cada ACS, como é recomendado pelo Ministério da Saúde, é 
de:  

 
a) 450 pessoas.  
b) 750 pessoas. 
c) 300 pessoas.  
d) 650 pessoas.  

 
29.   As doenças, contidas na coluna da esquerda, têm em comum serem causadas pela intermediação de vetores-

insetos, contidos na coluna à direita. Estabeleça a relação entre os itens das colunas, numerando a coluna da 
direita de acordo com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA: 
 

1. Dengue (    ) Anapheles 

2. Malária (    ) Barbeiro 

3. Doença de Chagas (    ) Flebótomo 

4. Leishmaniose (    ) Aedes aegjypt 
 

A sequência CORRETA é: 
 

a) 2 – 3 – 4 – 1 
b) 1 – 2 – 3 – 4  
c) 4 – 3 – 2 – 1 
d) 2 – 4 – 3 – 1 

 
30. Frente à violência familiar, são atribuições do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO: 

 
a) Ouvir, com atenção, o que as pessoas comentam sobre seus problemas e dar apoio àquelas que querem falar, 

mas não têm coragem. 
b) Encaminhar os casos de violência familiar aos hospitais. 
c) Realizar o mapeamento de famílias de risco, com relação à violência, na área de abrangência da Unidade 

Básica de Saúde à qual está vinculado. 
d) Observar mudanças de hábito, se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas 

reações. 
 

31. Para está incluso no Programa Bolsa Família, a família contemplada deve cumprir com algumas ações na área da 
saúde e da educação. Fazem parte dessas ações, EXCETO: 

 
a) Manter as crianças e os adolescentes, em idade escolar, frequentando a escola e realizar os cuidados básicos 

em saúde. 
b) Manter os quintais limpos e livres de focos de dengue. 
c) Verificar o calendário de vacinação para crianças entre zero e seis anos. 
d) Agendar o pré e pós-natal para as gestantes e mães em amamentação.  

 
32. O Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde lista situações em que se deve orientar a família a procurar o 

serviço de saúde o mais rápido possível. Analise os pontos a seguir. 
 

I. Criança molinha, gemente, parada, com choro fraco, que não demonstra interesse pelo o que ocorre ao seu 
redor, não olha quando é chamada. 

II. Criança que vomita tudo (alimentos, líquidos e medicamentos). 
III. Criança com febre (temperatura acima de 38º C). 
IV. Criança com diarreia (três ou mais evacuações líquidas ou semilíquidas em 24 horas), com sinais de 

desidratação, inquieta, irritada, com sede, olhos fundos, sinal da prega (a pele volta, lentamente, ao estado 
anterior, quando com os dedos polegar e indicador são usados para levantar a pele). 

 
Assinale a assertiva CORRETA: 
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a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 

 
33. São vacinas que compõem o esquema vacinal na Fase Adulta: 

 
a) Hepatite B. 
b) Difteria e Tétano. 
c) Febre Amarela. 
d) Tríplice Viral. 

 
34. A busca de novos casos de tuberculose deve ser feita, principalmente, entre: 

 
a) Portadores de sintomas respiratórios: além daqueles que apresentem tosse, febre no final da tarde, suores 

noturnos, perda de peso, escarro sanguíneo e/ou dor torácica. 
b) Pessoas com história de tratamento anterior para pneumonia. 
c) Populações de risco: residentes/internos de presídios, moradores de rua, fazendeiros. 
d) Pessoas com sistema imunológico forte.  

 
35. Os principais sinais e sintomas da Hanseníase são:  

 
a) Manchas pelo corpo sem a perda da sensibilidade. 
b) Aparecimento de pelos. 
c) Aumento da Sudorese – pele úmida.  
d) Manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade. 

 
36. É atribuição do ACS:  

 
a) Trabalhar com adscrição de famílias, independente da base geográfica definida.  
b) Cadastrar, apenas, mulheres e crianças de sua microárea e manter os cadastros atualizados.  
c) Desenvolver ações, que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade 

Básica de Saúde. 
d) Orientar, caso as famílias questionem, quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.  

 
37. Ao visitar uma família, o Sr. Israel, Agente Comunitário de Saúde (ACS), encontra uma criança, de dois anos, e 

outra, de cinco anos, que, ainda, não tomaram nenhuma vacina, porque seus pais têm medo da reação. Diante 
desta situação, a conduta correta, a ser tomada pelo ACS, é:  

 
a) Ir até o posto de vacinação mais próximo e registrar a ocorrência. 
b) Orientar os pais das crianças sobre a prevenção de doenças e a importância da vacinação. 
c) Pegar as crianças ao colo e levá-las ao posto de saúde.  
d) Procurar uma pessoa mais velha na comunidade e responsabilizá-la.  

 
38. A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, causada pelo mosquito Aedes Aegypti. Durante a Visita 

Domiciliar (VD), o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve observar e orientar, quanto à prevenção do 
mosquito. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

 
(    )  Manter as caixas e os poços d'água sempre limpos e vedados. 
(    )  Escorrer a água dos pratinhos dos vasos de plantas, lavar com uma escova e colocar areia grossa até a 

borda.                                                                                                                                                                         
(    )  Lavar com água corrente, pelo menos, uma vez por semana, as vasilhas de água para animais. 
(    )  Os pneus velhos, abandonados, entregá-los ao serviço de limpeza urbana. Caso, realmente, seja necessário 

mantê-los, guardá-los em local coberto e abrigado da chuva. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
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a) V, V, F, F 
b) F, V, V, V 
c) V, V, V, F 
d) V, V, V, V 

 
39. Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) indicam a capacidade do idoso de levar uma vida independente na 

comunidade. Pode ser considerada uma AIVD: 
 

a) Alimentar-se. 
b) Utilizar meios de transporte.  
c) Vestir-se. 
d) Fazer a higiene pessoal. 

 
40. Foi lançada, em 26/8/2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, pelo atual Ministro da 

Saúde. Sobre a Saúde do Homem, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Diferentemente das mulheres, os homens costumam procurar mais os serviços de saúde. 
b) Os homens estão menos expostos aos riscos de adoecerem por problemas, relacionados à falta de exercícios 

físicos, alimentação com excesso de gordura, aumento de peso e à violência por causas externas. 
c) Para muitos homens, doença é sinal de fragilidade. Isso faz com que, geralmente, não busquem, 

antecipadamente, ajuda nos serviços de saúde. 
d) A maioria dos casos de câncer de próstata ocorre em homens com idade inferior a 50 anos e naqueles com 

histórico familiar. 
 
 

 


