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LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

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

3. Para cada questão da prova, assinale somente uma alternativa que você considera como a resposta correta.
4. Examine se o caderno de provas está completo e se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Nenhuma

reclamação será aceita após o início da prova.
5. Decorrido 1 (uma) hora de prova, será distribuído o cartão-resposta,  o qual será o único documento válido para a

correção da prova. 
6. Ao receber o cartão-resposta verifique se seus dados estão corretos.
7. 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.
8. Não amasse nem dobre o cartão-resposta, para que não seja rejeitado pela leitura ótica.
9. 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.
10. É vedado o uso de qualquer material, além da caneta esferográfica (tinta azul ou preta) transparente para marcação das

respostas.
11. Qualquer forma de comunicação entre os candidatos implicará em sua eliminação.
12. O candidato  somente poderá ausentar-se definitivamente do recinto  da prova após decorrida  1 (uma)  hora de sua

realização.
13. É vedada a saída do candidato do recinto da prova sem autorização e acompanhamento do fiscal de sala.
14. Os dois últimos candidatos só poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente, tendo que registrar sua assinatura

em Ata.
15. O candidato, ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, o cartão-resposta e o caderno de prova, devendo, ainda,

assinar a lista de frequência. 
16. Eventuais erros de digitação de nomes e números de inscrições deverão ser corrigidos no dia das provas, registrados

em Ata, pelos fiscais de salas. 
17. A ANOTAÇÃO DO GABARITO SERÁ PERMITIDA SOMENTE APÓS 2 (DUAS) HORAS DE APLICAÇÃO DA PROVA

SOB PENA DE ELIMINAÇÃO CASO O FAÇA ANTES DO PERÍODO PERMITIDO. O gabarito abaixo, para simples
conferência, pode ser destacado para uso do candidato.





1. De acordo com a Lei 8.080/90, que regula em todo o território nacional as ações e os serviços de saúde, analise
as afirmativas abaixo:

I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício.

II. 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.

III. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter complementar.
IV. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país.

Marque a opção correta:

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Os itens I, II e IV estão corretos.
c) Os itens III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.

2. Conforme a Lei 8.080/90, em seu Art. 5º, NÃO é objetivo do Sistema Único de Saúde:

a) Arrecadar finanças para custear as ações de saúde e culturais nas comunidades.  
b) Formular políticas de saúde, destinadas a promover, nos campos econômico e social, visando à redução de

riscos de doenças e de outros agravos.
c) Assistir as pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
d) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.

3. Tendo como base a Lei 11.350/2006, que define as atividades do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e do
Agente de Combate às Endemias (ACE), é CORRETO afirmar:

a) O Agente de Combate às Endemias (ACE) tem como atribuição, exclusiva, o acompanhamento da vacinação.
b) Para  o  exercício  de  suas  atividades,  o  Agente  de  Combate  às  Endemias  (ACE)  deverá  haver  concluído

qualquer formação na área de saúde.
c) O Agente de Combate  às Endemias (ACE)  tem como atribuições o exercício  de atividades de vigilância,

prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do
SUS.

d) Para  o  exercício  de  suas  atividades,  o  Agente  de  Combate  às  Endemias  (ACE)  não  precisa  residir  no
município.

4. De acordo com a Carta dos direitos dos usuários da saúde, em relação ao encaminhamento às especialidades e
aos hospitais, pela Atenção Básica, pode-se afirmar:

a) O encaminhamento às especialidades e aos hospitais será de responsabilidade da família do usuário.
b) O próprio usuário deverá cuidar do seu encaminhamento.
c) Caso as unidades de Atenção Básica não consigam fazer o encaminhamento, o paciente deverá pagar as

despesas em uma unidade de saúde particular.
d) O encaminhamento deverá levar em conta as necessidades do paciente e a gravidade de seu problema.

5. De acordo com a Lei 8.080/90, assinale abaixo o item que apresenta alguns dos princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS).

a) Universalidade, integralidade e equidade.
b) Universalidade, pessoalidade e legalidade.
c) Igualdade, legalidade e pessoalidade.
d) Universalidade, legalidade e pessoalidade.



6. Entre as referências utilizadas para a construção da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, podemos citar:

a) Artigo 196 da Constituição Federal 1988.
b) Lei da Anistia.
c) Lei Sindical.
d)  Lei Áurea.

7. 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 base do trabalho das Equipes de Saúde da Família (ESF).
d) Para eleger os principais problemas a serem enfrentados nos territórios não é necessário entender as relações

entre as condições de vida da população e os serviços de saúde.

8. Em relação ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), é CORRETO afirmar:

a) O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) foi desenvolvido com objetivo de organizar a
coleta e o processamento dos dados sobre doenças e agravos de notificação obrigatória em todo o país.

b) A construção do Sinan não levou em consideração a organização do SUS.
c) O Sinan é importante, mas não contribui para a tomada de decisões para enfrentar os problemas de saúde.
d) Quando se tornou obrigatório o registro das informações no Sinan, o Distrito Federal foi escolhido como gestor

nacional do sistema.

9. É atribuição específica do Agente de Combate às Endemias (ACE), segundo o Caderno nº 21 da Atenção Básica:

a) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de cuidado ambiental para o controle de vetores.
b) Desenvolver ações de educação em saúde.
c) Identificar possíveis problemas, relacionados à qualidade da água nas comunidades.
d) Realizar atividades de identificação e mapeamento de rios, lagos, lagoas e açudes, que possam ser criadouros

de vetores.

10. Sobre a Dengue, de acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 21, é CORRETO afirmar:

a) É uma doença que sempre tem cura.
b) É uma doença simples que, independentemente do tipo, não deve causar preocupação.
c) O tipo hemorrágico sempre causa a morte.
d) É uma doença que deve ser acompanhada com cuidado, pois pode apresentar  complicações ao paciente

rapidamente.

11. Quanto ao vetor da Dengue, marque a opção CORRETA:

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

o mosquito em seu interior.

12. 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 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.      



Marque a opção correta:

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

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

a) Perda de sangue.
b) Febre.
c) Dor por trás dos olhos.
d) Manchas avermelhadas na pele.

14. Sobre a Territorialização na Saúde, podemos a afirmar:

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

15. Em relação à 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.

16. Quanto à Esquistossomose, é INCORRETO afirmar:

a) Doença infecciosa, provocada por vermes do gênero Schistosoma.
b) É, também, conhecida como “doença dos caramujos”, “barriga d’água”, entre outras.
c) É doença de veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre quando o indivíduo suscetível entra em contato com

águas superficiais onde existam caramujos, hospedeiros intermediários, liberando cercárias.
d) Somente homens é que são acometidos por esta doença.

17. Em relação  às  condições  que  favorecem a  ocorrência  de  casos  e  a  instalação  de  focos  de  transmissão  da
Esquistossomose, marque V (verdadeiro) ou F (falso), respectivamente:

(   ) A existência de uma grande área geográfica de distribuição dos caramujos hospedeiros.
(   ) Os movimentos migratórios de pessoas vindas de áreas afetadas pela doença.
(   ) A deficiência de saneamento domiciliar e ambiental.
(   ) Uma expressiva rede, voltada à educação em saúde para as populações em risco.

Marque a opção correta:

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

18. Segundo o Caderno da Atenção Básica nº 21, é atribuição do Agente de Combate às Endemias (ACE) no controle
da Esquistossomose:

a) Diagnosticar a esquistossomose.
b) Identificar sinais e sintomas da esquistossomose e encaminhar os casos suspeitos para a Unidade de Saúde.
c) Notificar os casos de esquistossomose nas áreas contaminadas.
d) Encaminhar os casos graves para a unidade de referência no tratamento da doença.



19. Quanto à Hanseníase, analise as afirmações abaixo e marque a opção CORRETA:

a) Não existe tratamento para essa doença.
b) Acomete principalmente a pele e os ossos.
c) O alto potencial incapacitante da hanseníase está diretamente relacionado ao tipo de bacilo.
d) É uma doença de grande importância para a saúde pública.

20. Considerando o modo de transmissão da Hanseníase, é CORRETO afirmar:

a) A transmissão da hanseníase se dá por meio do contato homem-animal-homem.
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 hanseníase pode ser transmitida no aperto de mão e no abraço.
d) A principal via de contaminação do bacilo é através do suor.

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

a) Manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alteração de sensibilidade.
b) Fortes dores de cabeça.
c) Aumento dos pelos.
d) Aumento do suor.

22. Qual  a vacina  indicada a uma pessoa que vive no mesmo domicílio  de um portador  de Hanseníase,  que é
considerada não doente?

a) Pólio
b) Tríplice viral
c) BCG
d) HPV

23. Segundo o Caderno da Atenção Básica nº 21, quanto ao Tracoma, é CORRETO afirmar:

a) É uma inflamação crônica da conjuntiva ocular e da córnea.
b) Nos períodos iniciais da infecção, há uma alteração no canal lacrimal e no nasal.
c) A doença é causada pelo bacilo de Koch.
d) A doença é causada pelo bacilo M. leprae.

24. Sobre a tuberculose, de acordo com o Caderno da Atenção Básica nº 21, é CORRETO afirmar:

a) A contaminação pela tuberculose não está ligada às condições de vida da população.
b) A tuberculose só prolifera nas cidades, não sendo capaz de chegar às áreas rurais.
c) O saneamento básico e uma boa estrutura urbana são fatores importantes para o combate à tuberculose.
d) Todas as pessoas expostas ao bacilo da tuberculose se infectam, podendo desenvolver a doença de forma

mais fraca ou agressiva.

25. É requisito para o preenchimento do cargo de Agente de Combates às Endemias (ACE):

a) Residir na área de atuação.
b) Haver feito o curso de Primeiros Socorros.
c) Ter entre 18 e 28 anos.
d) Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada.

26. No que se refere às atividades do Agente de Combate às Endemias (ACE), é CORRETO afirmar:

a) Ocorre, exclusivamente, na rede particular de saúde.
b) São atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde.
c) Ocorre somente no período chuvoso ou de grandes secas.
d) São atividades desenvolvidas sem planejamento.



 
27. A administração pública somente poderá rescindir, unilateralmente, o contrato do Agente de Combate às Endemias

(ACE), de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado. Assinale a alternativa que indica uma das causas
onde pode ocorrer a dispensa de um ACE.

a) Não estar em dias com o calendário vacinal.
b) Ser portador de doença grave.
c) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.
d) Insuficiência de desempenho, comprovada por meio de avaliação somente do chefe imediato.

28. De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, sobre a Atenção Básica, é CORRETO afirmar:

a) Deve ser o contato preferencial dos usuários com o Sistema Único de Saúde (SUS).
b) Abrange a promoção e a proteção da saúde, mas não a reabilitação.
c) É desenvolvida por meio de práticas de gestão autoritárias.
d) As ações devem ser realizadas sem levar em conta as características de cada território.

29. Em relação à Estratégia Saúde da Família, proposta pelo Ministério da Saúde do Brasil, para reorientar o modelo
assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V ou F:

( ) É uma estratégia para organização da Atenção Terciária no SUS.
( ) Propõe uma reorganização das práticas de saúde, levando em conta a necessidade de adequar as ações e

os serviços à realidade da população.
(  ) Busca uma prática de saúde que garanta a promoção à saúde, à continuidade do cuidado e à integralidade

da atenção.
(  ) A atuação dos profissionais da Atenção Básica se limita às ações dentro das Unidades de Saúde.

Marque a opção correta:

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

30. A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil,  atingindo a população em todos os estados,
independente da classe social.  No que se refere  às atribuições do ACE, assinale  V ou F para as seguintes
afirmações:
 
( ) Atuar junto aos domicílios, informando aos seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente

transmissor e as medidas de proteção.
(  ) Vistoriar imóveis, acompanhado pelo responsável, para identificar locais de existência de objetos que sejam

ou possam se transformar em criadouros do mosquito transmissor da dengue.
(   ) Nos locais em que exista o Agente Comunitário de Saúde não é necessário fazer vistoria em  imóveis.
(  ) Orientar  e  acompanhar  o  responsável  pelo  imóvel  na  remoção,  destruição  ou  vedação  de  objetos  que

possam se transformar em criadouros de mosquitos.

Marque a opção correta:

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

31. Marque a opção CORRETA, que indica uma doença infecciosa parasitária,  provocada por vermes do gênero
Schistosoma, também, conhecida como “ xistose”, “ doença dos caramujos” e “barriga d'água” .

a) Tracoma
b) Esquistossomose
c) Dengue



d) Febre amarela

32. O Sistema de Informação em Saúde, que contém informações relativas  aos  agravos  de notificação e  que é
alimentado pelas notificações compulsórias enviadas a partir da Atenção Básica, é denominado:

Marque a opção correta:

a) Sinan
b) SIM
c) SIAB
d) Sinasc

33. A Esquistossomose é uma doença infecciosa, parasitária, provocada por vermes, cuja transmissão ocorre quando
o indivíduo entra em contato com águas onde existam caramujos. No que se refere às atribuições dos Agentes de
Combate às Endemias (ACE) no combate à esquistossomose, é CORRETO afirmar:

a)  Promover  reuniões  com  a  comunidade  a  fim  de  mobilizá-la  para  ações  de  prevenção  e  controle  da
esquistossomose.

b) Solicitar exames complementares quando necessário.
c) Identificar efeitos colaterais das medicações.
d) Orientar os auxiliares/técnicos de Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde para o acompanhamento

dos casos em tratamento e/ou tratamento supervisionado.

34. De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 21, são sintomas da dengue, EXCETO:

a) Febre súbita e alta
b) Fortes dores de cabeça
c) Tosse
d) Dor por atrás dos olhos

35. Quanto ao tratamento da dengue, assinale somente a opção CORRETA.

a) O reconhecimento rápido dos sinais e sintomas não é importante.
b) É importante para o doente tomar bastante água.
c) Após o primeiro atendimento, o paciente não deve mais ser observado.
d) O doente deve tomar remédios à base de ácido acetilsalicílico.

36. De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 21, quanto às manifestações da Dengue Clássica, analise as
afirmações abaixo:

I - A febre é o primeiro sintoma, sendo, geralmente, alta (39º a 40°C).
II - A dor de cabeça e as dores musculares são comuns ao quadro de dengue clássica.
III - Pode haver quadros de diarreia, vômitos e/ou náuseas.

Marque a opção correta:

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Os itens II e III estão errados.
c) Todos os itens estão corretos.
d) Todos os itens estão errados.

37. Quanto à Equipe Multiprofissional de Saúde, é CORRETO afirmar:

a) Cada profissional deve fazer o que achar melhor pela saúde dos pacientes.
b) Existem profissionais que têm um papel mais importante que os outros nas Unidades de Saúde.
c) O Agente de Combate às Endemias (ACE) não precisa trabalhar em conjunto com os outros membros da

equipe.
d) O objetivo dessa Equipe é garantir a atenção integral e humanizada à população.



38. A Esquistossomose é uma doença provocada por:

a) Vermes
b) Bactérias
c) Vírus
d) Animais peçonhentos

39. É o agente causador da tuberculose:

a) H1N1
b) Bacilo de Koch
c) M. Leprae
d) Schistossoma

40. Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 21, a principal forma de transmissão do Tracoma é:

a) Relação sexual.
b) Respiração.
c) Olho a olho.
d) Através de insetos.


