
 
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 002/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA 

 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões 

e Folha de Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 10 

Legislação 11 a 20 

Conhecimentos Específicos 21 a 40 

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  

4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar 

após autorização. 

5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 

conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar 

em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. 

Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 

Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de 

pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo 

transparente. Atenção: verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 

diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 

18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

Danton Mello relembra experiência espiritual após acidente 

aéreo e estreia como médium no cinema: 'Deixei de ser ateu' 

 

Os sentimentos e sensações provocados por 

“Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz” extrapolaram os 

limites do set de gravação. Danton Mello, que dá vida ao 

médium protagonista do filme, estreia de hoje nos cinemas, 

comprovou isso ao fazer a primeira leitura do roteiro. 

— Tive uma crise de choro antes da página dez! Me 

questionei o porquê de ele ter chegado pra mim. Eu que não 

acreditava, não tinha acesso à espiritualidade — conta o ator, 

que ainda se emociona ao falar sobre o trabalho: — Deixei de 

ser ateu. Impossível fazer um personagem como esse e sair do 

mesmo jeito. 

Gustavo Fernandez, o diretor, também vivenciou 

experiências bastante sensíveis antes mesmo de os trabalhos 

começarem. Quando voltava de uma visita às locações para o 

longa, em Minas Gerais, ele sofreu um acidente na estrada, 

experiência que o marcou até hoje. 

— Na hora de voltar de Minas, eu me lembrei que Arigó 

morreu num acidente de carro e pensei: “Que hora pra pensar 

nisso!” — recorda, detalhando: — Estava chovendo e peguei 

óleo na pista. Capotei e fui descendo uma montanha, com a 

porta do meu lado arrastando no chão. Por sorte, estava com um 

carro blindado e não aconteceu nada comigo. Mas quando 

cheguei em casa, disse para minha mulher que não faria esse 

filme. 

Gustavo, que não tinha relação com a espiritualidade, 

revela que peregrinou entre conhecidos e centros espíritas 

procurando entender se o episódio teria sido um sinal para 

desistir do projeto. Mas ouviu exatamente o contrário: 

— “Agora mesmo que você tem que fazer”. 

[...] 
Disponível em https://extra.globo.com/tv-e-lazer/danton-mello-relembra-

experiencia-espiritual-apos-acidente-aereo-estreia-como-medium-no-cinema-

deixei-de-ser-ateu-25564675.html 

 

1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 

a) O ator pensou em não fazer parte do filme, porque se 

considerava ateu. 

b) O fato de ser ateu impossibilitou a participação de 

Danton no filme. 

c) O diretor pensou em não fazer parte do filme, mas voltou 

atrás após participar de centros espíritas. 

d) Arigó não faz parte do projeto inicialmente, porém o 

diretor está considerando a hipótese de inclui-lo. 

 

2. Assinale a alternativa que apresenta uma oração 

coordenada sindética aditiva. 

a) “revela que peregrinou entre conhecidos e centros 

espíritas procurando entender se o episódio teria sido um 

sinal para desistir do projeto” 

b) “Tive uma crise de choro antes da página dez!” 

c) “Deixei de ser ateu.” 

d) “Capotei e fui descendo uma montanha” 

 

3. Analise: “Gustavo Fernandez, o diretor, também 

vivenciou experiências bastante sensíveis antes 

mesmo de os trabalhos começarem.” E assinale a 

alternativa que apresenta a explicação correta para 

o uso das vírgulas nesse contexto. 

a) Isolam o aposto explicativo. 

b) Isolam o advérbio de modo. 

c) Isolam o advérbio de afirmação. 

d) Isolam o vocativo. 

 

4. Analise o primeiro parágrafo e assinale a alternativa 

correta. 

a) O sujeito é indeterminado no segundo período. 

b) O sujeito é composto no primeiro período. 

c) O sujeito é inexistente no primeiro período. 

d) O sujeito oculto do segundo período é “nós”. 

 

5. Analise: “Quando voltava de uma visita às locações 

para o longa, em Minas Gerais, ele sofreu um 

acidente na estrada” e assinale a alternativa que 

apresenta a classificação correta da oração. 

a) Oração Subordinada Adverbial Temporal. 

b) Oração Subordinada Adverbial Concessiva. 

c) Oração Subordinada Adverbial Final. 

d) Oração Subordinada Adverbial Conformativa. 

 

6. Analise: “com a porta do meu lado arrastando no 

chão.” E assinale a alternativa que apresenta a 

classificação correta dos termos em destaque, 

respectivamente. 

a) Conjunção; substantivo; pronome; conjunção. 

b) Preposição; substantivo; pronome; preposição. 

c) Preposição; substantivo; substantivo; artigo. 

d) Preposição; substantivo; artigo; pronome. 

 

7. Assinale a alternativa cujo trecho utiliza as vírgulas 

pelo mesmo motivo que este trecho: “Danton Mello, 

que dá vida ao médium protagonista do filme, estreia 

de hoje nos cinemas, comprovou isso ao fazer a 

primeira leitura do roteiro.” 

a) “Gustavo Fernandez, o diretor, também vivenciou 

experiências bastante sensíveis antes mesmo de os 

trabalhos começarem.” 

b) “Quando voltava de uma visita às locações para o longa, 

em Minas Gerais” 

c) “Gustavo, que não tinha relação com a espiritualidade, 

revela que peregrinou entre conhecidos e centros 

espíritas procurando entender se o episódio teria sido um 

sinal para desistir do projeto.” 

d) “Mas quando cheguei em casa, disse para minha mulher 

que não faria esse filme.” 

 

8. Analise: “Me questionei o porquê de ele ter chegado 

pra mim.” E assinale a alternativa incorreta. 

a) Há um termo substantivado. 

b) Há um artigo. 

c) Há um pronome pessoal. 

d) Há um advérbio de modo. 

 

9. Assinale a alternativa que apresenta um verbo 

conjugado no Presente do Indicativo. 

a) “Gustavo, que não tinha relação com a espiritualidade, 

revela que peregrinou entre conhecidos e centros 

espíritas” 

b) “Quando voltava de uma visita às locações para o longa” 

c) “Gustavo Fernandez, o diretor, também vivenciou 

experiências bastante sensíveis” 

d) “Na hora de voltar de Minas, eu me lembrei que Arigó 

morreu num acidente de carro” 
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10. Assinale a alternativa que apresenta um verbo no 

modo Infinitivo. 

a) “se o episódio teria sido um sinal para desistir do 

projeto.” 

b) “Os sentimentos e sensações provocados por 

“Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz” 

extrapolaram os limites do set de gravação.” 

c) “Estava chovendo e peguei óleo na pista.” 

d) “Mas ouviu exatamente o contrário” 

 

Legislação 
 

11. De acordo com o artigo 2º da Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, assinale a alternativa que 

preenche corretamente as lacunas. 

A saúde é um direito _______________ do ser 

humano, devendo o _______________ prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

a) excepcional / Município 

b) fundamental / Estado 

c) garantido / posto de saúde 

d) inerente / Governo Federal 

 

12. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

Segundo o artigo 7º da Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, as ações e serviços públicos de 

saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios, dentre 

outros: 

I. universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

II. garantia do tratamento de alta complexidade nos 

casos de doenças raras em crianças e recém-nascidos.  

III. integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

IV. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 

V. proibição de prestar informações, às pessoas 

assistidas, sobre sua saúde. 

VI. participação da comunidade. 

VII. organização dos serviços públicos de modo a evitar 

duplicidade de meios para fins idênticos. 

a) Apenas três estão corretas. 

b) Apenas quatro estão corretas. 

c) Apenas cinco estão corretas. 

d) Apenas seis estão corretas. 

 

13. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

De acordo com o artigo 2º da Lei nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de 

Saúde (FNS) serão alocados como: 

I. despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 

direta e indireta 

II. investimentos previstos em lei orçamentária, de 

iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional. 

III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do 

Ministério da Saúde. 

IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios somente. 

a) Apenas uma está correta. 

b) Apenas duas estão corretas. 

c) Apenas três estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

14. De acordo com o artigo 9º do Decreto nº 7.508, de 28 

de junho de 2011, são Portas de Entrada às ações e 

aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde 

os serviços: 

I de atenção primária. 

II. de atenção secundária. 

III. de atenção terciária. 

IV. de atenção de urgência e emergência. 

V. de atenção psicossocial. 

VI. especiais de acesso aberto. 

a) Apenas uma está correta. 

b) Apenas duas estão corretas. 

c) Apenas três estão corretas. 

d) Apenas quatro estão corretas. 

 

15. De acordo com a NOB-SUS/96, analise as assertivas 

a assinale a alternativa que contém os papéis básicos 

para o estado, os quais não são, necessariamente, 

exclusivos e sequenciais. 

I. Exercer a gestão do SUS, no âmbito municipal. 

II. Promover as condições e incentivar o poder 

municipal para que assuma a gestão da atenção à 

saúde de seus munícipes, sempre na perspectiva da 

atenção integral. 

III. Assumir, em caráter transitório (o que não significa 

caráter complementar ou concorrente), a gestão da 

atenção à saúde daquelas populações pertencentes a 

municípios que ainda não tomaram para si esta 

responsabilidade. 

IV. Ser o promotor da harmonização, da integração e da 

modernização dos sistemas municipais, compondo, 

assim, o SUS-Estadual. 

a) Apenas II e III estão corretas. 

b) Apenas I e IV estão corretas. 

c) Apenas I, II e III estão corretas. 

d) Apenas II, III e IV estão corretas. 

 

16. De acordo com a Portaria nº 399, de 22 de fevereiro 

de 2006, assinale a alternativa correta. 

a) Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de 

compromissos sanitários, expressos em objetivos de 

processos e resultados e derivados da análise da situação 

de saúde do País e das prioridades definidas pelos 

governos federal, estaduais e municipais. 

b) Pacto pela Vida está revogado por um conjunto de 

normas sanitárias, expressas em objetivos de processos 

e resultados e derivadas da análise da situação de saúde 

do País e das prioridades definidas pelos governos 

federal, estaduais e municipais. 

c) Pacto pela Vida foi alcançado após o sucesso do 

conjunto de compromissos sanitários, expressos em 

objetivos de processos e resultados e derivados da 

análise da situação de saúde do País e das prioridades 

definidas pelos municípios. 

d) Pacto pela Vida está consolidado na Constituição 

Federal de 1988 é constituído por um conjunto de 

compromissos sanitários, expressos em vários artigos, 

cujo objetivo é a melhoria nos processos e resultados e 

derivados da análise da situação de saúde do País e das 

prioridades definidas pelo governo federal. 
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17. De acordo com a Portaria nº 3.124, de 28 de 

dezembro de 2012, assinale a alternativa correta. 

a) Art. 3º Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família podem 

ser organizados, com financiamento federal, nas 

modalidades NASF 1, NASF 2 e NASF 3. 

b) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família podem ser 

organizados, com financiamento Estadual, nas 

modalidades NASF Básico e NASF Intermediário. 

c) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família podem ser 

organizados, com financiamento Municipal, nas 

modalidades NASF 1 e NASF 2. 

d) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família podem ser 

organizados, com financiamento Federal, Estadual, 

Municipal ou ainda pela iniciativa privada através de 

doações, nas modalidades NASF Municipal e NASF 

Estadual. 

 

18. De acordo com a Portaria de Consolidação nº 2, de 

28 de setembro de 2017, anexo XXII, sobre a Política 

Nacional de Atenção Básica, analise as assertivas e 

assinale a alternativa correta. 

I. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e 

centro de comunicação da RAS, coordenadora do 

cuidado e ordenadora das ações e serviços 

disponibilizados na rede.  

II.  A Atenção Básica será ofertada integralmente e 

gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas 

necessidades e demandas do território, considerando 

os determinantes e condicionantes de saúde. 

III. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, 

gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, 

orientação sexual, identidade de gênero, estado de 

saúde, condição socioeconômica, escolaridade, 

limitação física, intelectual, funcional e 

outras. (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 2º, § 

3º) 

IV. Cabe ao Município adotar estratégias que permitam 

extinguir desigualdades/iniquidades, de modo a 

evitar exclusão social de grupos que possam vir a 

sofrer estigmatização ou discriminação, de maneira 

que impacte na autonomia e na situação de saúde. 

a) Apenas uma está correta. 

b) Apenas duas estão corretas. 

c) Apenas três estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

19. Segundo a Lei nº 13.595/18, a jornada de trabalho de 

quarenta horas semanais exigida para garantia do 

piso salarial previsto deverá ser integralmente 

dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, de 

vigilância epidemiológica e ambiental, e de combate 

a endemias, em prol das famílias e comunidades 

assistidas, dentro dos respectivos territórios de 

atuação, e será distribuída em: 

a) trinta horas semanais, para atividades externas de 

visitação domiciliar, execução de ações de campo, 

coleta de dados, orientação e mobilização da 

comunidade, entre outras e dez horas semanais, para 

atividades de planejamento e avaliação de ações, 

detalhamento das atividades, registro de dados e 

formação e aprimoramento técnico. 

b) vinte horas semanais, para atividades externas de 

visitação domiciliar, execução de ações de campo, 

coleta de dados, orientação e mobilização da 

comunidade, entre outras e vinte horas semanais, para 

atividades de planejamento e avaliação de ações, 

detalhamento das atividades, registro de dados e 

formação e aprimoramento técnico. 

c) trinta horas semanais, para atividades internas de 

consultas, procedimentos e outras necessidades da 

população que busca o atendimento nas unidades 

básicas de saúde do município e dez horas semanais, 

para o descanso semanal remunerado no caso dos 

agentes que atuem externamente prestando atendimento 

à comunidade. 

d) vinte horas semanais, para atividades internas de 

consultas, procedimentos e outras necessidades da 

população que busca o atendimento nas unidades 

básicas de saúde do município e dez horas semanais, 

para o descanso semanal remunerado no caso dos 

agentes que atuem externamente prestando atendimento 

à comunidade. 

 

20. De acordo com a Resolução nº 588, de 12 de julho de 

2018, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas. 

 A Política Nacional de Vigilância em Saúde é uma 

política pública de Estado e função essencial do 

____________, tendo caráter universal, transversal e 

orientador do modelo de atenção nos ____________, 

sendo a sua gestão de responsabilidade exclusiva do 

___________. 

a) cidadão / domicílios / solicitante 

b) SUS / hospitais / gestor hospitalar 

c) Secretário de Saúde / hospitais / governador 

d) SUS / territórios / poder público 

 

Conhecimentos Específicos 
 

21. O teste do pezinho faz parte dos exames preconizados 

pela rede materno-infantil no Paraná. Analise as 

assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A realização do teste é obrigatória em todo o 

território nacional e a coleta deve ser 

preferencialmente feita no momento da alta 

hospitalar, em até 48 horas após o nascimento. 

II. Importante orientar as famílias sobre as doenças que 

são triadas no teste do pezinho, na versão disponível 

no SUS. Atualmente são triadas: Fenilcetonúria, 

Hipotireoidismo Congênito, Fibrose Cística, Doença 

Falciforme e outras Hemoglobinopatias, Deficiência 

de Biotinidase; Hiperplasia Adrenal Congênita, 

Deficiência da Desidrogenase Acetil CoA de Cadeia 

Curta (SCAD), Deficiência da Desidrogenase Acetil 

CoA de cadeia média (MCAD), Deficiência da 

Desidrogenase Acetil CoA de cadeia longa (LCHAD), 

Deficiência da Desidrogenase Acetil CoA de cadeia 

muito longa (VLCAD) e Deficiência do Transporte 

da Carnitina Primária (CTD). 

III. Em 2021 foi sancionado a ampliação do teste do 

pezinho para detecção de mais doenças, sendo 

realizado de forma escalonada, com ampliação 

gradual em cada etapa. 

IV. Em caso de alta precoce (antes de 48 horas de vida) é 

necessário ser repetido a coleta do teste, no hospital 

ou unidade de saúde entre o 3º e o 5º dia de vida. 

V. Devemos orientar as famílias sobre o resultado do 

teste, o qual deve ser retirado de preferência pelo site 

da Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional 

(FEPE). 

a) Todas estão corretas.  

b) Apenas III está incorreta. 

c) Apenas I está incorreta. 

d) Apenas II e V estão corretas. 
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22. No Paraná, em 2012, após deliberação da Comissão 

Intergestores Bipartite, foi garantida a oferta dos 

exames conforme protocolo da Rede Mãe 

Paranaense, com a possibilidade de realização do 

teste da mãezinha. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa correta. 

I. O teste da mãezinha é também conhecido como o 

exame de eletroforese de hemoglobina. 

II. A realização do teste tem como objetivo a pesquisa de 

todas as anemias falciformes, hemoglobinopatias e 

traços de talassemia, e equipe profissional a gestante 

com relação aos resultados. 

III. O teste tem como finalidade realizar o diagnóstico e 

encaminhar a gestante para o acompanhamento de 

médio risco, devido ao risco de infecções e até mesmo 

o parto prematuro. 

IV. O teste deve ser realizado no terceiro trimestre com 

a finalidade de investigar toxoplasmose congênita. 

a) Todas estão incorretas.  

b) Apenas III e IV estão incorretas.  

c) Apenas I está incorreta.  

d) Todas estão corretas.  

 

23. Com relação a identificação da organização e 

funcionamento das famílias, informe se e verdadeiro 

(V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a 

alternativa com a sequência correta. 

(  ) Para a finalidade da ficha A dos Agentes 

Comunitários de Saúde são relacionados membros 

da família os moradores com grau de parentesco. 

(  ) Os valores, preconceitos, costumes e religiosidade 

não são fatores que podem interferir no cuidado com 

a saúde. 

(  ) É necessário avaliar os conflitos familiares e como 

eles são solucionados. 

(  ) Como função do ACS é fundamental que seja 

verificada a emissão de documentos que favoreçam a 

consolidação de sua cidadania, como: Certidão de 

Nascimento, CPF, Carteira de Identidade, Carteira 

de Trabalho, dentre outros. 

(  ) Identificação da liderança familiar, passa pelo 

reconhecimento do papel do homem na família e a 

atividade laboral desempenhada por ele. 

a) V – F – F – V – F. 

b) F – V – V – F – V. 

c) F – F – V – V – F. 

d) V – V – F – F – V. 

 

24. A visita domiciliar permite conhecer o verdadeiro 

contexto de vida das pessoas, ao vivenciar e observar 

todos os determinantes que interferem na saúde do 

indivíduo e de sua família. Analise as assertivas e 

assinale a alternativa correta. 

I. Especialmente em comunidades que dentro do 

território tenham assentamentos rurais, povos 

indígenas, pessoas em situação de rua, dentre outros, 

se faz necessário a investigação de pessoas sem 

Registro Civil e sem documentação. 

II. Quando se trata de povos indígenas estes têm o 

direito, mas não são obrigados, ao Registro Civil de 

Nascimento. 

III. Deve ser orientado a família que a emissão da 

certidão de nascimento é realizada de forma gratuita 

e de responsabilidade do local de nascimento para as 

crianças com até 90 dias de vida, caso contrário será 

cobrada taxa por atraso de registro. 

 

 

IV. Em caso de perdas dos documentos é importante 

informar a família que a emissão de uma segunda via 

da Certidão de Nascimento é gratuita de acordo com 

a Lei nº 9.534/97. 

V. Em caso de adolescente grávida (não emancipada) é 

importante informar que para realizar o registro de 

nascimento é necessário a presença de seus pais ou 

representantes legais. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II e V estão corretas. 

c) Apenas III está correta. 

d) Apenas III e IV estão incorretas. 

 

25. O esquema vacinal é fundamental para eliminação 

ou erradicação de doenças imunopreveníveis. A 

vacina indicada para prevenção do sarampo é 

a) HPV. 

b) pentavalente. 

c) tríplice bacteriana. 

d) tríplice viral. 

 

26. A vacina da BCG previne principalmente as formas 

graves, como meningite tuberculosa e tuberculose 

miliar (espalhada pelo corpo). Analise as assertivas e 

assinale a alternativa correta. 

I. A vacina é indicada de rotina para todas as idades, 

devendo ser realizada até o primeiro ano de vida. 

II. Deve ser aplicada o mais precoce possível sem 

nenhuma forma de restrição. 

III. A revacinação com BCG não é recomendada mesmo 

para crianças que não desenvolveram cicatriz 

vacinal. 

IV. Sob nenhuma hipótese a vacinação deve ser adiada 

em casos de endemias de tuberculose. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II e IV estão incorretas. 

c) Apenas III está correta. 

d) Todas estão incorretas. 

 

27. A visita ao recém-nascido nos primeiros dias de alta 

hospitalar é fundamental para identificação precoce 

de problemas. Com relação ao papel do ACS no 

atendimento ao neonato, analise as assertivas e 

assinale a alternativa correta. 

I. É necessário identificar os dados do nascimento, os 

cuidados realizados ainda na maternidade como, por 

exemplo, o teste do pezinho e vacinas. 

II. Identificar sinais de sepse neonatal tardia que ocorre 

após as primeiras 48 a 72 horas de vida e está 

relacionada a fatores pós-natais. 

III. Deve se orientar os cuidados com o coto umbilical. 

Inicialmente gelatinoso, ele seca progressivamente, 

mumificando-se perto do 3º ou 4º dia de vida. 

IV. Na implantação umbilical pode apresentar secreção 

purulenta, edema e hiperemia da parede abdominal, 

sobretudo se formar um triângulo na parte superior 

do umbigo, indicam onfalite. 

V. A regurgitação é comum em bebês prematuros e com 

dificuldade de amamentação (mamam menos que 

sua necessidade), assim, independente da frequência 

e quantidade não interfere no crescimento e 

desenvolvimento infantil. 

a) Apenas I está incorreta. 

b) Apenas V está incorreta. 

c) Apenas II e IV estão corretas. 

d) Apenas III e V estão corretas. 
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28. A prematuridade e é um dos fatores determinantes 

mais importantes da mortalidade infantil. São 

considerados nascimentos prematuros os que 

ocorrem a partir de 

a) ≤ a 36 semanas gestacionais. 

b) ≤ a 38 semanas gestacionais. 

c) ≤ a 40 semanas gestacionais. 

d) ≤ a 20 semanas gestacionais. 

 

29. Nos primeiros dias de vida o bebê elimina as 

primeiras fezes, que são denominadas: 

a) lanugo. 

b) melena. 

c) mecônio. 

d) vérnix. 

 

30. O papel do ACS no acompanhamento do recém-

nascido é importante para identificação de risco à 

saúde. Analise as assertivas e assinale a alternativa 

correta. 

I. Hérnias inguinais ocasionam principalmente pelo 

choro do bebê, deve ser orientado a família que 

reduza as mamadas, aplique compressas mornas e 

evite fraldas apertadas, visto que a regressão é 

progressiva. 

II. Culturalmente o uso de faixas, esparadrapos ou 

colocação de moedas na cicatriz umbilical não 

trazem danos, devendo ser orientado a troca com 

regularidade para evitar a infecções. 

III. Os cuidados com o coto umbilical são importantes 

para evitar infecções. A limpeza deve ser diária 

durante o banho e deve ser orientado a sempre deixar 

seco. 

IV. As cólicas são comuns e podem ser identificadas 

quando o bebê chora e se contorce. Nestes casos, 

devem ser orientados o uso de medicamentos, de chás 

com ameixa e massagens na barriga em sentido anti-

horário. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II e IV estão incorretas. 

c) Apenas III está correta. 

d) Apenas IV está incorreta. 

 

31. As ações de saúde bucal devem se inserir na 

estratégia planejada pela equipe de saúde numa 

inter-relação permanente com as demais ações da 

Unidade de Saúde. Com relação ao cuidado em saúde 

bucal, analise as assertivas e assinale a alternativa 

correta. 

I. A limpeza da cavidade bucal deve ser iniciada antes 

mesmo da erupção dos dentes. Deve-se orientar a 

utilização de um tecido limpo (gaze ou fralda) 

umedecido em água filtrada ou fervida, mas em 

temperatura ambiente, massageando suavemente a 

gengiva. 

II. Quando houver as primeiras erupções dentárias é 

necessário orientar a escovação com pasta, utilizando 

de escova dental, que deverá ser de cabeça pequena 

e as cerdas arredondadas e macias. 

III. O que limpa o dente é a ação da escovação, e não a 

pasta de dente, por isso orientar para colocar pouca 

pasta de dente na escova. 

IV. O uso do fio dental garante a retirada dos restos de 

alimentos entre os dentes e da redução da formação 

de placa bacteriana. 

 

 

 

a) Apenas I e III estão incorretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) Apenas IV está correta. 

d) Apenas II está incorreta. 

 

32. TEXTO - O papel da Atenção Primária à Saúde 

(APS) na busca ativa de mulheres no Outubro Rosa 

 O diagnóstico precoce do CA de mama e do CCU está 

intrinsicamente ligado à promoção da saúde e à 

busca ativa das mulheres que estejam incluídas no 

grupo de risco. Sendo assim, a Atenção Primária à 

Saúde (APS), por meio das equipes de Saúde da 

Família (eSF), realiza a investigação de mulheres que 

estejam sem resultados de citologias de colo uterino 

há mais de 3 anos e mamografia há mais de 2 anos. 

Esse monitoramento é realizado por todos os 

profissionais de saúde incluídos no cuidado, inclusive 

pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), que é um 

grande marco para construção de vínculo com a 

população.  
 Fonte: Mariana Marins, 2021. Em - Portal PEBMED: 

https://pebmed.com.br/o-papel-da-atencao-primaria-a-saude-

aps-na-busca-ativa-de-mulheres-no-outubro-

rosa/?utm_source=artigoportal&utm_medium=copytext 
  

Com base no papel do ACS no cuidado a saúde da 

mulher, assinale a alternativa correta. 

a) Não há restrições para a coleta do exame citopatológico 

durante a gestação, inclusive com amostra endocervical. 

b) A busca das mulheres para realização do exame 

preventivo deve ocorrer a partir do início da atividade 

sexual. 

c) A única maneira de prevenção do câncer de colo uterino 

é a realização periódica do exame Papanicolau. 

d) Os exames periódicos devem seguir por toda vida e 

devem ser interrompidos quando tiverem pelo menos 

quatro exames negativos consecutivos nos últimos cinco 

anos. 

 

33. Segundo o informe epidemiológico da Secretaria de 

Saúde do Estado, a incidência de dengue é de 

4,54/100.000 habitantes, com mais de 600 casos 

confirmados na Semana Epidemiológica 31 a 36. 

Com base nas arboviroses, analise as assertivas e 

assinale a alternativa correta. 

I. Zika vírus por não ter um ciclo de transmissão 

silvestre não pode ser considerado uma arbovirose. 

II. A dengue é uma doença que pode ser transmitida de 

pessoa para pessoa, através do contato . 

III. O mosquito Aedes aegypti tem quatro fases de 

desenvolvimento, que podem durar de 5 a 10 dias. 

IV. A pupa é a última fase de desenvolvimento antes de 

se transformar em mosquito adulto. 

V. O vírus da Chikungunya tem o período de incubação 

que varia de 1 a 12 dias, sendo caracterizada 

principalmente por febre alta de início súbito 

(>38,5ºC) e surgimento de intensa poliartralgia. 

a) Apenas III e IV estão corretas. 

b) Apenas I e II estão incorretas. 

c) Apenas V está incorreta. 

d) Apenas IV e V estão corretas. 
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34. Os recursos hídricos sofrem impactos de desastres 

naturais, como os eventos climáticos extremos. Para 

garantir que a água é segura para consumo, após um 

desastre, é recomendado que a ferva por ao menos 

um minuto e a utilização de hipoclorito. Com relação 

a dosagem e tempo de contato com o hipoclorito, 

assinale a alternativa correta. 

a) 2 litros de água; 3 copinhos de hipoclorito de sódio de 

2,5%; espera de 1 hora. 

b) 1 litros de água; 2 gotas de hipoclorito de sódio de 2,5%; 

espera de 30 minutos. 

c) 5 litros de água; 2 copinhos de hipoclorito de sódio de 

2,5%; espera de 1 hora. 

d) 10 litros de água; 15 ml de hipoclorito de sódio de 2,5%; 

espera de 30 minutos. 

 

35. A Gastroenterocolite Aguda é uma inflamação 

gastrointestinal causada principalmente por vírus, 

bactérias e intoxicações alimentares. Quanto à 

atuação do ACS no controle das doenças diarreicas 

agudas, analise as assertivas e assinale a alternativa 

correta. 

I. Identificar os casos e encaminhá-los à Unidade de 

Saúde para diagnóstico e tratamento. 

II. Identificar sinais e/ou situações de risco em casos de 

diarreias e orientar sobre o tratamento da água para 

consumo humano, o destino dos dejetos e o lixo 

residencial. 

III. Desenvolver ações educativas, levando informações e 

orientações às famílias e aos indivíduos, 

identificando as medidas de prevenção e controle das 

doenças diarreicas. 

IV. Orientar a população informando-a sobre a doença, 

seus sinais e sintomas, riscos e formas de 

transmissão. 

a) Todas estão corretas. 

b) Todas estão incorretas. 

c) Apenas I e III estão incorretas. 

d) Apenas II e IV estão corretas. 

 

36. Acidentes na infância são responsáveis por danos 

irreversíveis ou até mesmo óbito de crianças. Analise 

as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Quando possível devem ser utilizados os assentos 

próprios de borracha antiderrapante para evitar 

afogamentos durante o banho do bebê 

II. Necessário orientar sobre a temperatura da água 

para o banho e que seja utilizado a água do chuveiro 

elétrico. 

III. Para evitar intoxicação, nunca administre os 

medicamentos sem expressa ordem do médico, e use 

seringa ou dosador para a porção recomendada. 

IV. Produtos de limpeza devem ser mantidos fora do 

alcance de crianças, especialmente quando começam 

a andar, para evitar a intoxicação. 

V. Enforcamento pode ocorrer com objetos simples do 

dia a dia, como os cordões de chupeta. 

a) Todas estão corretas. 

b) Todas estão incorretas. 

c) Apenas II está incorreta. 

d) Apenas I e V estão corretas. 

 

37. A tuberculose é uma doença de notificação 

compulsória. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa correta. 

I. Os medicamentos para o tratamento da tuberculose 

não apresentam efeitos adversos, sendo responsáveis 

pelo abandono ao longo do período de tratamento. 

II. A tuberculose não tem cura, porém após a correta 

operacionalização do tratamento as cargas ficam 

indetectáveis, assim a pessoa não transmite mais a 

doença. 

III. A tuberculose é uma doença de transmissão aérea: 

ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das 

vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro ou fala de 

doentes. 

IV. O sinal comum da tuberculose é a febre alta 

persistente e falta de apetite. 

V. A prova tuberculínica é realizada com a amostra do 

infiltrado pulmonar, é necessário orientar a coleta da 

amostra pela manhã. 

a) Todas estão incorretas. 

b) Apenas I e IV estão corretas. 

c) Apenas V está incorreta. 

d) Apenas III está correta. 

 

38. A hanseníase é uma doença transmissível causada 

por um bacilo. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa correta. 

I. A transmissão da hanseníase é por meio do contato 

prolongado de pessoa a pessoa, por meio das 

secreções das vias respiratórias e pelas gotículas de 

saliva. 

II. Os principais sintomas são manchas esbranquiçadas, 

acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de 

sensibilidade. 

III. A hanseníase é uma doença grave, mas que tem cura. 

O uso correto dos medicamentos faz com que doente 

com hanseníase deixe de transmitir a doença logo que 

começa o tratamento. 

IV. Cabe ao ACS detectar em sua área de atuação 

pessoas com sinais e sintomas compatíveis com 

hanseníase e orientá-las a procurar a Unidade de 

Saúde. 

V. Verificar a presença de cicatriz da BCG no braço 

direito do contato intradomiciliar. Caso exista uma 

ou nenhuma cicatriz vacinal e não haja comprovação 

na caderneta de vacina, orientar a procurar a 

Unidade Básica de Saúde para orientação, pois as 

situações devem ser avaliadas caso a caso. 

a) Todas estão corretas. 

b) Apenas IV está incorreta. 

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Apenas V está incorreta. 

 

39. Segundo a Lei n° 10.421, de 15 de abril de 2002: “A 

empregada gestante tem direito à licença-

maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo 

do emprego e do salário.”. A presente Lei estabelece 

que 

a) a manutenção da licença maternidade é estabelecida por 

licença médica obrigatória. 

b) a licença é garantia do período de repouso e não deve ser 

antecipado outros direitos trabalhistas. 

c) a licença maternidade deve ser estendida à mãe adotiva 

assim como o salário-maternidade. 

d) as empresas cidadãs devem manter ambientes para 

amamentação para mulheres que retornam ao emprego. 
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40. Crianças com deficiência têm necessidades 

semelhantes às de todas as crianças. Desenvolvem-se 

explorando o ambiente, brincando com outras 

crianças, observando e imitando comportamentos. 

De acordo com a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa com Deficiência, analise as assertivas e 

assinale a alternativa correta. 

I As causas das deficiências podem ser hereditárias ou 

congênitas, que aparecem por 

 questões genéticas (no feto) ou em decorrência da 

falta de assistência ou da assistência inadequada às 

mulheres durante a gestação e o parto. 

II. As diretrizes devem ser implementas na esfera 

municipal de gestão, local onde são alocados os 

recursos e serviços para esta população. 

III. A promoção da qualidade de vida é uma das 

diretrizes da política e compreende a 

responsabilidade social compartilhada, visando 

assegurar a igualdade de oportunidades, a 

construção de ambientes acessíveis e a ampla 

inclusão sociocultural. 

IV. A prevenção de deficiências é uma diretriz sob 

responsabilidade da saúde que necessita de alto grau 

de sensibilização para sua execução. 

a) Todas estão corretas. 

b) Apenas I está incorreta. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Apenas II e IV estão incorretas. 

 

 

 

 


