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a) Estar próximo é sempre a melhor maneira de 
sobreviver.
b) As pessoas precisam descobrir a distância 
ideal para não ferir nem serem feridas.
c) Suportar a presença do outro é uma forma de 
sobreviver.
d) Na vida, é preciso estar junto mesmo que isso 
traga prejuízos.

QUESTÃO 3. Na frase “...por não se adaptarem 
às condições do clima hostil” (linha 4 e 5), a 
palavra sublinhada pode ser substituída por:
a) quente.
b) agressivo.
c) caloroso.
d) desprezível.

QUESTÃO 4. Classifique as palavras sublinha-
1 2

das e numeradas: mutuamente , tenebroso , 
3 4

espinhos , ferir  de acordo com a classe gramati-
cal:
a) Advérbio, adjetivo, substantivo, verbo.
b) Substantivo, adjetivo, substantivo, verbo.
c) Adjetivo, adjetivo, verbo, substantivo.
d) Advérbio, substantivo, verbo, adjetivo.

QUESTÃO 5. “Dispersaram-se, por não supor-
tarem mais tempo os espinhos dos seus seme-
lhantes.” (linhas 19 a 21), a palavra sublinhada é 
classificada como:
a) Conjunção.
b) Advérbio.
c) Preposição.
d) Pronome.

QUESTÃO 6.  “Durante uma era glacial, quando 
parte do globo terrestre esteve coberto por 
densas camadas de gelo, muitos animais não 
resistiram ao frio intenso e morreram indefesos” 
(linhas 1 a 4). Marque a opção correta, que 
contém o tempo verbal da palavra sublinhada:
a) Pretérito perfeito - 3ª pessoa do singular.
b) Presente do indicativo -1ª pessoa do singular.  
c) Futuro do presente - 2ª pessoa do plural.
d) Pretérito imperfeito perfeito - 3ª pessoa do 
singular.

QUESTÃO 7. Marque o grupo que contém todas 
as palavras escritas corretamente.
a) Acessório; diciplina; tijela; canjica.
b) Enchente; privilégio; mexer; trágico.
c) Tigela; caprixo; espontâneo; mexirica.
d) Estraordinário; compreenção; exagerado.
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A FÁBULA DOS PORCOS-ESPINHOS 
(Fábula do Esopo)

Durante uma era glacial, quando parte do globo 
terrestre esteve coberto por densas camadas de 
gelo, muitos animais não resistiram ao frio 
intenso e morreram indefesos, por não se 
adaptarem às condições do clima hostil. Foi 
então que uma grande manada de porcos-
espinhos, numa tentativa de se proteger e 
sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e 
mais.
Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do 
outro. E todos juntos, bem unidos, agasalha-

1vam-se mutuamente , aqueciam-se, enfrentan-
2do por mais tempo aquele inverno tenebroso . 

3Porém, vida ingrata, os espinhos  de cada um 
4começaram a ferir  os companheiros mais 

próximos, justamente aqueles que  lhes forneci-
am  mais calor, aquele calor vital, questão de 
vida ou morte. E afastaram-se, feridos, magoa-
dos, sofridos. Dispersaram-se, por não suporta-
rem mais tempo os espinhos dos seus seme-
lhantes. Doíam muito…
Mas, essa não foi a melhor solução: afastados, 
separados, logo começaram a morrer congela-
dos. Os que não morreram voltaram a se aproxi-
mar pouco a pouco, com jeito, com precauções, 
de tal forma que, unidos, cada qual conservava 
certa distância do outro, mínima, mas o suficien-
te para conviver sem ferir, para sobreviver sem 
magoar, sem causar danos recíprocos.
Assim, suportaram-se, resistindo à longa era 
glacial. Sobreviveram!

QUESTÃO 1. Para escapar da morte, a manada 
de porcos-espinhos usou a melhor estratégia:
a) Entregar-se ao frio e morrer indefeso, por não 
se adaptar às condições do clima hostil em uma 
tentativa de sobrevivência.
b) Ficarem afastados uns dos outros e bem 
agasalhados para suportarem o frio.
c)  Ficarem bem pertinho, sentindo o calor do 
corpo do outro, suportando os espinhos, mesmo 
que feridos, magoados e sofridos.
d) Aproximarem-se pouco a pouco, com jeito, 
com precauções o suficiente para conviver sem 
ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar 
danos recíprocos.

QUESTÃO 2. A fábula do porco-espinho traz o 
seguinte ensinamento:

01
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QUESTÃO 8. Assinale a alternativa que apre-
senta o grupo de palavras com a separação 
silábica correta:
a) mu-tua-men-te; hos-til; ter-res-tre.
b) gla-ci-al; di-a; mu-tu-a-men-te.
c) pers-pec-ti-va; ma-go-ar; su-fi-cien-te.
d) ma-goar; gla-cial; dia.

QUESTÃO 9. Assinale a alternativa que tem 
todas as palavras acentuadas corretamente.
a) Lâmpada; café; bárbarie; cumplice.
b) Larápio; inconfidência; pitú; caída.
c) Distúrbio; cajú; cafuné; contêmporaneo.
d) Recíproco; barbárie; pélvis; cúmplice.

QUESTÃO 10. Quanto à acentuação tônica, as 
1 2 3palavras: recíproco , hostil , distância  são, 

respectivamente:
a) Paroxítona, paroxítona, proparoxítona.
b) Oxítona, paroxítona, proparoxítona.
c) Proparoxítona, oxítona, paroxítona.
d) Paroxítona, oxítona, proparoxítona.
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Em todos os encontros com a comunidade, o 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve estar 
atento aos principais sintomas da tuberculose, 
assim como divulgá-los, e fazer o encaminha-
mento das pessoas com esses sintomas para a 
unidade de saúde. Dentre os principais sinais e 
sintomas estão:
a) Suores noturnos; febre alta; emagrecimento; 
falta de ar; cansaço e dores no corpo.
b) Febre alta; dor no tórax; fraqueza; falta de ar; 
confusão mental e tosse, geralmente acompa-
nhada de expectoração (escarro).
c) Febre baixa (geralmente no final da tarde); 
mal-estar; falta de ar; cansaço; dores no corpo e 
confusão mental.
d) Tosse, geralmente acompanhada de expecto-
ração (escarro); febre baixa (geralmente no final 
da tarde); suores noturnos; emagrecimento; 
fraqueza; cansaço e dores no corpo.

QUESTÃO 15. A vacinação é uma importante 
ação para diminuir doenças e mortes por doen-
ças infecciosas. Marque a alternativa correta 
quanto às vacinas que devem ser administradas 
na criança ao nascer.
a) BCG e Tetravalente.
b) BCG e Hepatite B.
c) VOP e Hepatite B.
d) VOP e Meningocócica.

QUESTÃO 16. O Teste do Pezinho faz parte do 
Programa Nacional de Triagem Neonatal (re-
cém-nascido, criado em 2001 pelo Ministério da 
Saúde, com o objetivo de diagnosticar diversas 
doenças e a tempo de fazer o tratamento preco-
cemente, reduzindo ou eliminando sequelas. 
Com relação ao Teste do Pezinho, o Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) deve orientar:
a) Orientar a sua realização imediatamente 
entre o terceiro e o sétimo dia de vida do bebê.
b) Orientar a sua realização imediatamente 
entre o primeiro e o sétimo dia de vida do bebê.
c) Orientar a sua realização imediatamente 
entre o segundo e o sétimo dia de vida do bebê.
d) Não deve realizar orientações sobre o teste, 
pois se trata de um procedimento médico.

QUESTÃO 17. De acordo com a Política Nacio-
nal de Atenção Básica, em áreas de grande dis-
persão territorial, áreas de risco e vulnerabilida-
de social, recomenda-se a cobertura de 100% 
da população. Assinale a alternativa correta que 
corresponde ao número máximo de pessoas por 
ACS.

QUESTÃO 11. O Decreto Presidencial nº 
6.286/2007 instituiu o Programa Saúde na Esco-
la - PSE. Marque a opção que contenha algu-
mas das diretrizes para a implementação do 
PSE:
a) Descentralização e respeito à autonomia fede-
rativa; integração e articulação das redes públi-
cas de ensino e de saúde; monitoramento e ava-
liação permanentes.
b) Participação social; centralização política-
administrativa; resolubilidade.
c) Participação da comunidade; regionalização; 
interdisciplinaridade.
d) Cuidado ao longo do tempo; universalidade; 
territorialidade.

QUESTÃO 12. Entre as complicações crônicas 
do Diabetes mellitus (DM), as úlceras de pés 
(também conhecido como pé diabético) e a 
amputação de extremidades são as mais graves 
e de maior impacto socioeconômico. A preven-
ção da ocorrência de ulcerações nos pés e/ou 
sua identificação precoce inclui:
a) Incentivar caminhar descalço a fim de promo-
ver a circulação periférica.
b) Indicar a utilização de sapatos novos por 
períodos prolongados.
c) Orientar quanto ao exame diário dos pés para 
identificação de modificações (mudança de cor, 
edema, dor, parestesias, rachaduras na pele).
d) Orientar o uso de hidratante nos pés.

QUESTÃO 13. A hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) apresenta alta morbimortalidade, com 
perda importante da qualidade de vida, o que 
reforça a importância do diagnóstico precoce. 
Entre as medidas que comprovadamente redu-
zem a pressão arterial estão:
a) Redução da ingestão de sódio, redução do 
consumo de bebidas alcoólicas, redução do 
estresse e abandono do tabagismo.
b) Sedentarismo, aumento na ingestão de 
sódio, redução do estresse e consumo modera-
do de bebidas alcoólicas.
c) Alimentação saudável, redução de peso, 
sedentarismo e redução de estresse.
d) Atividade física, aumento na ingestão de 
sódio, redução do consumo de bebidas alcoóli-
cas e redução de peso.

QUESTÃO 14. A tuberculose é uma infecção 
causada por uma bactéria (bacilo de Koch), que 
atinge principalmente os pulmões, e continua 
sendo um problema de saúde pública no Brasil. 
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incrementando as ações educativas em preven-
ção e estimulando atividades de busca ativa de 
sintomáticos respiratórios. Neste contexto, são 
atribuições do ACS, assinale a opção correta:
a) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um 
profissional fundamental para o controle efetivo 
da tuberculose em seu território, pois ele é 
capaz de divulgar para sua comunidade que a 
doença nem sempre será considerada um pro-
blema de saúde pública.
b) Está apto em todos os encontros com a comu-
nidade, de conversar e divulgar os principais 
sintomas da tuberculose: tosse, febre, emagre-
cimento e sudorese noturna, assim como divul-
gá-los e fazer o encaminhamento dos casos 
suspeitos para a unidade de saúde.
c) Orientar a população quanto à transmissão 
aérea e cutânea da tuberculose e as medidas de 
prevenção que podem ser adotadas.
d) Para interromper a cadeia de transmissão da 
doença é fundamental a descoberta oportuna 
dos casos de tuberculose ativa. Sendo assim, a 
busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR) 
deve ser uma estratégia pontual realizada pelos 
ACS em seu território.

QUESTÃO 21. Durante sua visita domiciliar, a 
ACS Maria Helena percebeu que a pequena 
Ana Beatriz de 6 meses está muito ativa e bem 
esperta. Porém, ao conversar com a mãe da 
menina, a ACS identificou que a mãe está inse-
gura pois acha que sua filha terá dificuldades 
para andar. Com bastante experiência, a ACS 
Maria Helena orientou a mãe sobre alguns mar-
cos do desenvolvimento infantil. Sobre este 
assunto assinale a opção CORRETA:
a) Em torno dos 2 anos o bebê não se reconhece 
no espelho e entre 2 e 3 anos: os pais devem 
começar aos poucos a retirar as fraldas do bebê 
e a ensiná-lo a usar o penico
b) A criança de 2 a 3 meses já apresenta o sorri-
so social e de 2 a 4 meses já consegue ficar de 
bruços, levanta a cabeça e os ombros.
c) Em torno dos 6 meses o bebe não fixa o olhar, 
no 7º mês o bebê senta-se sem apoio e com 8 
meses os  bebês não apresentam reações a 
pessoas estranhas.
d) O bebê deve começar a mamar logo após o 
nascimento. A amamentação é muito importante 
somente para a saúde do bebê. Embora contri-
bua para o vínculo entre mãe e filho, é durante a 
mamada que o bebê gosta de ouvir a mãe falar e 
cantarolar enquanto cuida dele.

QUESTÃO 22. De acordo com a Carta dos Dire-
itos dos Usuários da Saúde, do Ministério da 
Saúde, são descritos os princípios que servem 

a) 1020.
b) 900.
c) 850.
d) 750.

QUESTÃO 18. O aleitamento materno é a mais 
sábia estratégia natural de vínculo, afeto, prote-
ção e nutrição para a criança e constitui a mais 
sensível, econômica e eficaz intervenção para 
redução da morbimortalidade infantil. A OMS, 
endossada pelo Ministério da Saúde do Brasil, 
recomenda aleitamento materno por qual perío-
do?
a) Por seis meses, sendo exclusivo nos primei-
ros três meses.
b) Por dois anos ou mais, sendo exclusivo nos 
primeiros seis meses.
c) Por um ano, sendo exclusivo nos primeiros 
três meses.
d) Por dois anos ou mais, sendo exclusivo nos 
primeiros dois meses.

QUESTÃO 19. Ana Lúcia reside na comunidade 
de Barrinha da Várzea e trabalha como Agente 
Comunitária de Saúde há 12 anos. Ao longo dos 
últimos anos, tem percebido que é necessário 
estar mais próxima dos idosos da sua comuni-
dade. Ao ler o Estatuto do Idoso - Lei 10.741 de 
1º de outubro de 2003 - percebeu a importância 
em garantir aos idosos da sua comunidade o 
Direito à Saúde. Sobre este direito assinale a 
alternativa verdadeira:
a) Os idosos portadores de deficiência ou com 
limitação incapacitante, dependendo da sua 
condição, não terão atendimento especializado.
b) Cabe ao Poder Público fornecer aos idosos, 
gratuitamente, medicamentos, especialmente 
os de uso continuado, assim como próteses, 
órteses e outros recursos relativos ao tratamen-
to, habilitação ou reabilitação.
c) É assegurada a atenção integral à saúde do 
idoso, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso individu-
alizado e igualitário, em conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços.
d) Garantir somente atendimento domiciliar 
para a população acima de 60 anos, que neces-
sitam de assistência à saúde, independente da 
sua possibilidade de locomover-se.

QUESTÃO 20. Ao longo das últimas décadas, o 
Ministério da Saúde tem atuado na Atenção Bási-
ca fortalecendo as ações de Prevenção e Con-
trole da Tuberculose com o objetivo de desmisti-
ficar o tratamento, garantir o fornecimento da 
terapêutica medicamentosa de modo fácil e 
acessível nas Unidades Básicas de Saúde, 
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d) Apoiar a Gestão do cuidado, incentivando o 
registro de informações em fichas individuais, 
evitando introduzir novas tecnologias que otimi-
zem o trabalho dos profissionais, afastando-os 
do cuidado direto aos cidadãos, na perspectiva 
de realizar gestão do cuidado através do uso da 
tecnologia.

QUESTÃO 24. O ACS Francisco José visitou 
cinco crianças de 0 a 28 dias no último mês. 
Durante a sua visita domiciliar ele sabe que é 
fundamental incentivar a mãe a cumprir as 
doses de vacina no primeiro mês de vida e esti-
mular o aleitamento materno. Atitudes funda-
mentais que reduzem a morbimortalidade infan-
til. Assim, neste sentido, sobre as orientações 
que devem ser dadas durante a visita domiciliar 
às famílias onde há crianças de 0 a 28 dias assi-
nale a opção correta:
a) Orientar sobre a importância do teste do pezi-
nho e que o mesmo deverá ser coletado, exclu-
sivamente, até o terceiro dia de vida.
b) Orientar sobre a higiene do corpo e da boca, 
desconsiderando a presença de assaduras e da 
frequência das trocas de fraldas, pois são ações 
exclusivas da mãe.
c) Orientar a mãe sobre a consulta de acompa-
nhamento da criança na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) e sempre que possível agendar a 
data da primeira consulta.
d) Orientar sobre os cuidados com o coto umbili-
cal, que o mesmo deverá ser retirado no 7° dia 
de vida. Encontra-se fixado por uma faixa em 
torno do abdômen da criança e que poderá ser 
higienizado apenas com água.

QUESTÃO 25. Em uma de suas visitas domicili-
ares, a ACS Ana Ruth visitou a puérpera Sara 
Maria de 20 anos que há 15 dias deu à luz ao seu 
primeiro filho. A jovem encontrava-se muito aflita 
pois, acha que o pequeno José Antônio chora 
muito. A ACS Ana Ruth sabe que o choro é uma 
manifestação natural onde o bebê, após o nasci-
mento, tem que se adaptar a uma série de 
mudanças: novas sensações, novos sons, rou-
pas, banhos... Não é, portanto, de se estranhar 
o fato de ele chorar. Assim, sobre o choro do 
bebe, assinale a opção correta:
a) Quando o bebê sente solidão ele chora e ao 
sentir a falta da mãe ele chora muito e gosta de 
companhia. Ela deve mantê-lo no berço, dar 
carinho sem dar atenção pois, ele chora por um 
capricho e não por uma necessidade de acon-
chego.
b) Nos primeiros meses são normais as cólicas 
provocadas porque ele engole ar durante as 
mamadas. Assim, o choro de dor é agudo, 

para que o cidadão conheça alguns de seus dire-
itos na hora de procurar atendimento de saúde. 
Desta forma assinale a opção CORRETA:
a) Todo cidadão tem direito a um tratamento 
humanizado sem discriminação, a um atendi-
mento sem nenhum preconceito de raça, cor, 
idade, orientação sexual, estado de saúde ou 
nível social. Os profissionais de saúde não pre-
cisam ter os nomes visíveis em crachás, contu-
do devem respeitar o corpo, a intimidade, a cul-
tura e a religião de cada pessoa atendida.
b) Todo cidadão tem o direito de receber infor-
mações claras sobre o seu estado de saúde, 
dos seus parentes, recebendo informações de 
acordo com o interesse do profissional de saú-
de. Também tem o direito em ser medicado para 
aliviar a dor e o sofrimento quando for preciso, 
com receita médica escrita de modo claro e que 
permita sua leitura.
c) Todo cidadão deve ter respeitados os seus 
direitos de paciente, direito a pedir para ver seu 
prontuário sempre que quiser.Tem também a 
liberdade de permitir ou recusar qualquer proce-
dimento médico, assumindo a responsabilidade 
por isso e ainda pode ser submetido a exame 
sem saber.
d) Todo cidadão também tem deveres na hora 
de buscar atendimento de saúde, nunca deve 
mentir ou dar informações erradas sobre seu 
estado de saúde e deve tratar com respeito os 
profissionais de saúde.

QUESTÃO 23. Foi instituído por meio da Porta-
ria GM/MS Nº 1.412, de 10 de julho de 2013, o 
Sistema de Informação em Saúde para a Aten-
ção Básica (SISAB) e a Estratégia e-SUS Aten-
ção Primária em Saúde (APS) para sua operaci-
onalização. Esse modelo nacional de gestão da 
informação na APS é definido a partir de diretri-
zes e requisitos essenciais que orientam e orga-
nizam o processo desta reestruturação. A Estra-
tégia e-SUS APS preconiza qual afirmativa 
correta, assinale-a:
a) Identificar e individualizar o registro das infor-
mações em saúde identificando, por meio do 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cartão 
Nacional de Saúde (CNS), para o acompanha-
mento dos atendimentos aos cidadãos.
b) Manter o trabalho na coleta de dados através 
do registro das informações em instrumentos 
sempre utilizados como as fichas impressas, 
registro em cadernos dispensando o uso da tec-
nologia para enviar os dados.
c) Informatizar as unidades através do desen-
volvimento de soluções tecnológicas que con-
templem apenas os registros de médicos e 
enfermeiros nos processos de trabalho da APS.
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vimento, além de proteger contra doenças, por-
tanto, amamentar é um ato de entrega e a 
mulher precisa estar disposta a se entregar. De 
acordo com o papel do Agente Comunitário de 
Saúde sobre as orientações necessárias as ges-
tantes e puérperas, assinale a alternativa corre-
ta:
a) As orientações relacionadas à amamentação 
devem ser iniciadas durante o pré-natal e a ama-
mentação deve ser exclusiva até o sexto mês de 
vida, ou seja, a criança deve receber somente o 
leite materno até o sexto mês de vida, pois o leite 
materno é um alimento completo que atende a 
todas as necessidades do organismo da criança 
e a protege contra infecções.
b) As orientações relacionadas à amamentação 
devem ser iniciadas durante o pré-natal. A ama-
mentação deve ser exclusiva até o quinto mês 
de vida. Ou seja, a criança deve receber somen-
te o leite materno até o quinto mês de vida. A par-
tir do quinto mês, outros alimentos devem ser 
oferecidos e a criança pode receber o leite 
materno até dois anos de idade ou mais.
c) O leite materno é o alimento mais completo 
que existe para o bebê. Possui substâncias 
nutritivas e de defesa. Por isso, não há necessi-
dade de completar com outros leites, mingaus, 
água, chás ou sucos até os seis meses de vida, 
e o papel do Agente Comunitário de Saúde é 
primordial nessa fase orientando-as em todas 
as fases até o quinto mês de vida.
d) As orientações relacionadas à amamentação 
devem ser iniciadas após o nascimento do 
bebê, devendo ser exclusiva até o oitavo mês de 
vida. Ou seja, a criança deve receber somente o 
leite materno até o oitavo mês de vida. Até o oita-
vo mês, outros alimentos não devem ser ofereci-
dos e a criança pode receber o leite materno até 
um ano de idade ou mais.

QUESTÃO 28. As pessoas estão vivendo mais 
e o fenômeno do envelhecimento populacional, 
entre outros aspectos, está diretamente relacio-
nado aos avanços da saúde pública. As vacinas, 
a melhoria de condições de saneamento ambi-
ental, o maior acesso da população aos serviços 
de saúde, a melhor cobertura da Atenção Primá-
ria à Saúde em Estados e municípios são algu-
mas das conquistas alcançadas ao longo dos 
últimos anos. Ao visitar as famílias onde há pes-
soas idosas, o Agente Comunitário de Saúde 
deve verificar:
a) Como e com quem mora; O grau de depen-
dência nas atividades de vida diária e nas ativi-
dades instrumentais da vida diária; Se tem cui-
dador e quem é esse cuidador; Esquema de vaci-
nação; Risco de acidentes e quedas. Se a resi-

inconsolável e repentino. Podemos ajudar a 
acalmar a dor, com massagens na barriga, movi-
mentando as pernas em direção ao corpo e 
encostar a barriga do bebê na barriga da mãe.
c) A mãe poderá usar medicamentos para evitar 
o choro. Certamente, um “remédio” sempre é útil 
junto ao aconchego do colo da mãe.
d) O bebê se comunica pelo choro sempre que 
se sentir confortável ou estiver com fome, sede, 
frio, fralda molhada, cólica ou irritação por 
excesso de barulho.

QUESTÃO 26. Os primeiros anos de vida são 
fundamentais para o desenvolvimento de uma 
vida saudável. Um bom crescimento, desenvol-
vimento e aprendizado dependem tanto da gené-
tica (a herança que recebe dos pais) como dos 
cuidados e atenção que a criança receberá da 
mãe, da família e da comunidade em geral. 
Sobre as ações de prevenção das doenças e 
promoção à saúde desenvolvidas pelos Agen-
tes Comunitários de Saúde, assinale a opção 
correta:
a) Entre as ações de prevenção das doenças e 
promoção à saúde o principal é o incentivo ao 
aleitamento materno, que é uma das estratégias 
mais eficazes para redução da morbimortalida-
de (adoecimento e morte) infantil.
b) Entre as ações de prevenção das doenças e 
promoção à saúde, devemos afirmar que trata-
se do incentivo ao cumprimento do calendário 
vacinal e o incentivo ao aleitamento materno, 
que é uma das estratégias mais eficazes para 
redução da morbimortalidade (adoecimento e 
morte) infantil.
c) Entre as ações de prevenção das doenças e 
promoção à saúde, devemos afirmar que o 
papel do Agente Comunitário de Saúde se res-
tringe ao que chamamos de incentivo ao cumpri-
mento do calendário vacinal, bem como a busca 
ativa dos faltosos às vacinas e consultas e a pre-
venção de acidentes na infância, o que possibili-
ta um grande impacto na saúde integral da cri-
ança.
d) Entre as ações de prevenção das doenças e 
promoção à saúde, estão o incentivo ao cumpri-
mento do calendário vacinal, a busca ativa dos 
faltosos às vacinas e consultas, a prevenção de 
acidentes na infância, o incentivo ao aleitamen-
to materno, que é uma das estratégias mais efi-
cazes para redução da morbimortalidade (adoe-
cimento e morte) infantil, o que possibilita um 
grande impacto na saúde integral da criança.

QUESTÃO 27. O leite materno é o melhor ali-
mento que um bebê pode ter. É de fácil digestão 
e promove um melhor crescimento e desenvol-
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promoção, proteção e recuperação da saúde, 
incluindo a atenção especial às doenças que 
afetam preferencialmente os idosos.
b) É obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saú-
de, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivên-
cia familiar.
c) É obrigação do Estado e da sociedade, asse-
gurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana e sujeito de 
direitos civis, políticos, individuais e sociais, 
garantidos na Constituição e nas leis.
d) O idoso tem direito a educação, cultura, 
esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos 
e serviços que respeitem sua peculiar condição 
de idade.

dência é um ambiente seguro; Uso contínuo de 
medicação; O idoso acamado e os cuidados 
necessários.
b) Como e com quem mora; O grau de escolari-
dade; O grau de dependência nas atividades de 
vida diária e nas atividades instrumentais da 
vida diária; Se tem cuidador e quem é esse cui-
dador; Esquema de vacinação; Se há sinais de 
violência: Risco de acidentes e quedas. Se a 
residência é um ambiente seguro; Uso contínuo 
de medicação; O idoso acamado e os cuidados 
necessários.
c) Como e com quem mora; O grau de escolari-
dade; O grau de dependência nas atividades de 
vida diária e nas atividades instrumentais da 
vida diária; Se tem cuidador; Esquema de vaci-
nação; Se há sinais de violência; Se a residência 
é um ambiente seguro; Uso contínuo de medica-
ção; O idoso acamado e os cuidados necessári-
os.
d) Como e com quem mora; O grau de escolari-
dade; O grau de dependência nas atividades de 
vida diária e nas atividades instrumentais da 
vida diária; Alimentação; Higiene pessoal, Se 
tem cuidador e quem é esse cuidador; Esquema 
de vacinação; Se há sinais de violência: Risco 
de acidentes e quedas. Se a residência é um 
ambiente seguro; Uso contínuo de medicação; 
O idoso acamado e os cuidados necessários.

QUESTÃO 29. De acordo com o Estatuto do 
Idoso (Lei n.º 10.471/2003), é obrigação do Esta-
do e da sociedade garantir à pessoa idosa a 
liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa 
humana e sujeito de direitos civis (art. 10). Com 
base nessa informação, marque a alternativa 
que apresenta exemplo de direito à liberdade:
a) Participação na vida familiar e comunitária.
b) Ir e vir, desde que acompanhado por um res-
ponsável.
c) Adotar a crença e religião de seus familiares 
ou responsáveis.
d) Expressar‐se e ter opinião própria de forma 
restrita.

QUESTÃO 30. Todas as pessoas devem prote-
ger a dignidade da pessoa idosa e nenhuma 
pessoa idosa pode sofrer qualquer tipo de negli-
gência, discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, sendo que qualquer descumprimento 
aos direitos da pessoa idosa será punido por lei. 
Em seu artigo 3 do Estatuto do idoso afirma que:
a) É assegurada a atenção integral à saúde do 
idoso, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso univer-
sal e igualitário, em conjunto articulado e contí-
nuo das ações e serviços, para a prevenção, 
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equivalente.
c) No âmbito dos Municípios, pela respectiva 
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
d) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 35. O Sistema Único de Saúde tem 
como um dos seus princípios doutrinários a 
equidade. Assinale a alternativa correta quanto 
ao princípio da equidade:
a) O princípio da equidade corresponde a 
universalização do acesso aos serviços.
b) O princípio da equidade remete a participa-
ção na formulação da política.
c) O princípio da equidade no SUS é restrito à 
atenção básica, por ser esse um serviço de 
menor custo e de amplo alcance, que atende ao 
cidadão brasileiro onde ele esteja.
d) O princípio da equidade norteia as políticas 
de saúde pública brasileira, reconhecendo 
necessidades de grupos específicos e atuando 
para reduzir o impacto das diferenças.

QUESTÃO 31. Os Entes Federativos União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios exercem 
atribuições específicas em cada área. Nesse 
sentido, assinale a alternativa correta que indica 
uma atribuição exclusiva da direção municipal:
a) Coordenar e, em caráter complementar, 
executar ações e serviços: de vigilância epide-
miológica; de vigilância sanitária; de alimenta-
ção e nutrição; e de saúde do trabalhador.
b) Formar consórcios administrativos intermuni-
cipais.
c) Participar das ações de controle e avaliação 
das condições e dos ambientes de trabalho.
d) Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria 
e coordenar a avaliação técnica e financeira do 
SUS em todo o Território Nacional em coopera-
ção técnica com os Estados, Municípios e 
Distrito Federal.

QUESTÃO 32. O Sistema Único de Saúde é 
constituído pelo conjunto e ações e serviços de 
saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público. Nesse sentido, 
marque a alternativa que descreve corretamen-
te a forma de como a iniciativa privada pode 
participar do  Sistema Único de Saúde (SUS):
a)  em caráter complementar.
b)  em caráter suplementar.
c)  em caráter elementar.
d)  em caráter subsidiário.

QUESTÃO 33. A Constituição Federal de 1988 
trouxe a definição de Seguridade Social como 
conceito organizador da proteção social brasile-
ira. Sendo assim, a seguridade social pode ser 
descrita como um conjunto de políticas públicas. 
Desse modo, assinale a alternativa que apre-
senta corretamente o Tripé da Seguridade 
Social.
a) Previdência Social, Saúde e Assistência 
Social.
b) Educação, Saúde e Assistência Social.
c) Habitação, Previdência Social, Educação.
d) Saúde, Cultura e Previdência Social.

QUESTÃO 34.  A direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos:
a) No âmbito da União, pelo Ministério da 
Saúde.
b) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, 
pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
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a) A Bandeira Nacional, o Hino Nacional, as 
Armas Nacionais e o Selo Nacional.
b) A Bandeira Estadual, o Hino do Estado e as 
Armas do Estado.
c)  A jangada, a carnaúba e o litoral.
d) A Bandeira Municipal, o Hino Municipal e o 
Brasão Municipal.

QUESTÃO 39. Um grupo de turistas chega à 
cidade de Marco para a festa do Chitão e tam-
bém deseja conhecer um pouco mais sobre a 
cultura da cidade. Acerca dos equipamentos 
culturais listados abaixo, marque o que faz parte 
do município de Marco:
a) Centro cultural Sol Nascente.
b) Teatro das Artes.
c) Biblioteca Prof. Zely Rios.
d) Museu regional do forró.

QUESTÃO 40. O município de Marco possui 
uma divisão territorial que compreende distritos 
e vila. Nesse sentido, com base no livro Breve 
História do Município de Marco, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente essa 
divisão:
a) Distrito de Mocambo, Distrito de Panacuí e 
Vila do Triângulo.
b) Distrito de Vila Nova, Distrito de Mocambo e 
Vila São Geraldo.
c) Distrito de Panacuí, Distrito Bom Jesus, Vila 
Diogo.
d) Distrito de Mocambo, Distrito de Panacuí e 
Vila Cedro.

QUESTÃO 36. Os rios do Ceará dependem 
muito da regularidade das precipitações pluvio-
métricas. Assinale a alternativa CORRETA 
acerca do rio que, através da captação de suas 
águas, fornece o abastecimento hídrico ao 
município de Marco:
a) Rio Acaraú.
b) Rio Jaguaribe.
c) Rio Banabuiú.
d) Rio Coreaú.

QUESTÃO 37. As terras onde atualmente se 
encontra o município de Marco, já foram ocupa-
das por índios que estendiam seus domínios 
desde a Ribeira do Acaraú até a Serra Grande. 
Esses mesmos índios foram aldeados nas 
proximidades de Camocim, pelos Jesuítas e 
depois (em 1702), passaram para as praias do 
Acaraú.
Esse texto retrata um pouco da história do 
município de Marco. Assim, os nativos acima 
descritos referem-se, provavelmente, a tribo 
dos:
a) Tabepas.
b) Tremembés.
c) Potiguaras.
d) Tapajaras.

QUESTÃO 38. No dia 18 de setembro, é come-
morado o Dia dos Símbolos Nacionais. A data 
homenageia os símbolos que representam o 
Brasil e a identidade da nação no mundo. Em 
relação aos símbolos do Município de Marco 
temos:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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