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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte maneira: 

01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, 

solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.  

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta na cor 

preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões desta prova.  

 

Os valores olímpicos que os Jogos carregam 

Katia Rubio* 

Os Jogos Olímpicos representam uma das atividades de maior visibilidade do contexto esportivo 

contemporâneo e estão fundamentados não apenas nas regras de cada modalidade esportiva, 

mas, principalmente, nos valores humanos, combinando esporte, educação e cultura.  

A origem desses jogos se associa às competições atléticas na Grécia, que eram realizadas para 

celebrar diferentes deuses. Por isso, muito do que se sabe sobre a história desse período se 

confunde com a mitologia. Na Grécia Antiga, as práticas atléticas eram consideradas uma 

obrigação moral e os gregos entendiam que a beleza e a força eram exercitadas pela ginástica e 

pelas artes, desenvolvendo o corpo e a alma, e nunca um sem o outro.  

O Movimento Olímpico contemporâneo foi criado por Pierre de Coubertin. Ele acreditava que o 

esporte era uma importante forma de educação para a juventude. Para ele, mais importante do 

que a vitória nas competições era a participação na disputa. Assim, nasceu o Olimpismo, que se 

refere ao conjunto de valores pedagógicos e filosóficos do Movimento Olímpico, e não apenas 

aos Jogos Olímpicos. 

Os Jogos Olímpicos da Era Moderna tiveram sua primeira edição em 1896. As modernas 

Olimpíadas, ou seja, o período em que ocorrem as edições dos Jogos Olímpicos, dividem -se em 

Jogos de Inverno e de Verão, ocorrem de quatro em quatro anos, como na Antiguidade, 

alternando-se a cada dois anos entre os Jogos de Verão e os de Inverno. Atualmente, a 

realização das competições é disputada por metrópoles de países dos cinco continentes, em  um 

processo que demanda alguns anos. As regras do Movimento Olímp ico estão contidas na 

chamada Carta Olímpica. 

Ao longo do século XX, os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer em três ocasiões: os Jogos 

da VI Olimpíada, em 1916, por causa da Primeira Guerra Mundial e os Jogos da XI e da XII 

Olimpíadas, em 1940 e 1944, por causa da Segunda Guerra Mundial.  

Entre os símbolos olímpicos, destaca-se a bandeira com os anéis entrelaçados. Ela foi criada em 

1913. Cada um dos anéis coloridos representa um continente: o azul refere -se à Europa, o 

amarelo à Ásia, o preto à África, o verde à Oceania e o vermelho à América. Essas cores estão 

presentes em quase todas as bandeiras dos países do mundo. Somente nos Jogos Olímpicos de 

Antuérpia, em 1920, o símbolo, em fundo branco, foi utilizado pela primeira vez na bandeira 

olímpica que abriu o desfile das delegações. 

A chama olímpica é considerada um dos elementos centrais dos jogos desde a Antiguidade, 

quando o fogo, presente na celebração olímpica, representava a luz e o poder dos deuses. Acesa 

em um ritual no Templo de Hera, em Olímpia, a chama é passada para uma tocha para, então, 

ser conduzida por atletas e pessoas de diferentes países até chegar ao estádio onde serão 

realizados os Jogos Olímpicos. Nesse momento, é acesa a chama olímpica, que será apagada 

somente ao final da cerimônia de encerramento daquela edição dos jogos. 

As oliveiras eram árvores símbolo da Grécia, grande produtora de azeitonas e de azeite, 

fundamentais para os gregos, pois as azeitonas têm presença marcante na culinária e o azeite 

servia como combustível para iluminar as casas. Por isso, outro símbolo é a coroa com ramos de 

oliveira, que representa o triunfo do vencedor nas provas dos Jogos Olímpicos, enquanto os 

demais Jogos Públicos premiavam seus vencedores com objeto de valor local, como a coroa com 

ramos de louros. 

Os Jogos Olímpicos basearam-se em um conjunto de valores que são a referência fundamental 

do Movimento Olímpico até os dias atuais. Quando Pierre de Coubertin deu início ao Movimento 

Olímpico, no final do século XIX, ele não desejava apenas criar uma competição esportiva. 
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Alguns princípios éticos, pedagógicos e morais norteavam essa prática, que hoje representa a 

“face pública” do Olimpismo. Assim, o respeito, a coragem, a determinação, a inspiração e a 

igualdade são valores olímpicos por excelência, que funcionam como um Código de Conduta do 

Movimento Olímpico e buscam nortear as ações de todos os envolvidos nas atividades olímpicas, 

sejam elas competitivas, administrativas ou voluntárias.  

*Katia Rubio é professora associada da Escola de Educação Físic a e Esporte da Universidade de São Paulo e é 

membro da Academia Olímpica Brasileira.  
 

Disponível em:<http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental -1/os-valores-olimpicos-que-os-jogos-carregam/.> 

Acesso em: 18 abr.2016.[Adaptado]  

 

01. A intenção comunicativa dominante do texto é  

A) questionar a importância dos símbolos nos jogos olímpicos.  

B) opinar sobre a origem dos jogos olímpicos na Grécia Antiga.  

C) contestar o papel dos jogos olímpicos na contemporaneidade.  

D) informar sobre os valores que fundamentam os jogos olímpicos.  

 
02. De acordo com o texto, 

A) atualmente, os jogos olímpicos são sediados, invariavelmente, nas capitais dos países 
mais desenvolvidos do mundo. 

B) na contemporaneidade, o esporte objetiva, principalmente, educar os jovens para serem 
vencedores. 

C) na Era Moderna, os Jogos Olímpicos, cujas regras estão contidas na Carta Olímpica, 
surgiram no século XIX. 

D) atualmente, o vencedor olímpico é premiado, de forma honrosa, com uma coroa produzida 
a partir de ramos de louro. 

 
03. O texto apresenta como temática principal  

A) a Mitologia Grega.    C) a Grécia Antiga. 

B) os Jogos Olímpicos.    D) os Símbolos Olímpicos. 

 
 

Considere o trecho para responder às questões  04 e 05.  

 

A origem desses jogos se associa às competições atléticas na Grécia, que eram realizadas 

para celebrar diferentes deuses. 

04. A palavra que é 

A) um pronome indefinido e retoma a expressão “desses jogos”.  

B) uma conjunção subordinativa e introduz uma oração substantiva. 

C) uma conjunção coordenativa e introduz uma oração explicativa.  

D) um pronome relativo e retoma a expressão “competições atléticas”.  

 
05. Com relação à construção do período, tem-se 

A) um período composto e duas orações.  

B) um período composto e três orações. 

C) dois períodos compostos e duas orações.  

D) dois períodos compostos e três orações.  
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06. A opção em que as palavras estão acentuadas conforme a mesma regra gramatical é:  

A) Países e anéis. 

B) Atléticas e Grécia. 

C) Olímpico e ética. 

D) Ásia e África. 

 

Considere o trecho para responder à questão 07.  

 

Ao longo do século XX, os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer em três ocasiões [...]  
 

 

07. A vírgula foi usada corretamente, porque separa  

A) termos de mesmo valor gramatical.  

B) expressão adverbial deslocada. 

C) termos de uma enumeração. 

D) expressão adjetiva de tempo. 
 

Considere o trecho para responder às questões de 08 a 10.  

 

A chama olímpica é considerada um dos elementos centrais dos jogos desde a Antiguidade, 

quando o fogo, presente na celebração olímpica, representava a luz e o poder dos 

deuses.  

 
08. A opção em que a palavra fogo tem o sentido assumido no trecho é:  

A) O fogo ardente da paixão olímpica está no coração de cada participante.  

B) O fogo que arde no coração do torcedor encoraja o atleta. 

C) Vencer os Jogos Olímpicos, para um atleta, é fogo na roupa.  

D) Acender o fogo da tocha olímpica é um ritual realizado no templo de Hera.  

 

 

09. A palavra poder é um 

A) advérbio. 

B) adjetivo. 

C) verbo. 

D) substantivo.  
 

 

10. A expressão dos deuses pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por  

A) divino. 

B) angelical. 

C) profano. 

D) sublime. 
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         11  a  35  
 

 
11. No Sistema Único de Saúde (SUS), a participação e o controle social acontecem, 

principalmente, através das Conferências e dos Conselhos de Saúde nas esferas federal, 

estadual e municipal. Nesse contexto, os Conselhos de Saúde são  

A) fóruns consultivos de todos os segmentos representativos da sociedade que se reúnem 
para debater, avaliar e propor diretrizes para a formulação das políticas públicas.  

B) órgãos colegiados, consultivos e provisórios que formulam, supervisionam, avaliam, 
controlam e propõem todas as políticas públ icas. 

C) fóruns consultivos que orientam a participação da população na formulação das políticas 
pública e privada de gestão da saúde.  

D) órgãos colegiados, deliberativos e permanentes que atuam na formulação de estratégias e 
no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros. 

 

 
12. A equipe da atenção básica de saúde precisa conhecer a realidade do território e, para tal, 

deve reunir informações identificando as principais necessidades da comunidade. Com base 

nessas informações, são realizados o diagnóstico de saúde da comunidade, o planejamento 

e a execução das ações. Entre os principais instrumentos utilizados para coletar essas 

informações, estão 

A) cadastramento das famílias, atendimento individual e notificação de doenças. 

B) entrevistas, reuniões e atendimento individual na unidade de saúde.  

C) cadastramento das famílias, mapa da comunidade e visita domiciliar.  

D) entrevistas, reuniões e atendimento clínico individualizado.  

 

 
13. De acordo com o princípio da referencialização, na estratégia de atendimento, para cada tipo 

de enfermidade, há um local de referência para o serviço. A entrada ideal do cidadão na 

Rede de Saúde do Sistema Único de Saúde é por meio da  

A) Atenção Terciária (hospitais de referência ou especializados). 

B) Atenção Secundária (serviços de urgência e emergência).  

C) Atenção Básica (postos de saúde, equipes de saúde da família).  

D) Atenção de Alta Complexidade (hospitais gerais e especializados).  

 

 

14. No processo de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), o Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) tem sido um personagem muito importante, realizando a integração entre os 

serviços de saúde da Atenção Básica à Saúde e a comunidade. Nesse contexto, o ACS tem 

como atribuição 

A) orientar as pessoas, de acordo com as instruções da equipe de saúde, e prescrever os 
medicamentos necessários. 

B) identificar áreas e situações de risco individual e coletivo e encaminhar as pessoas aos 
serviços de saúde sempre que necessário. 

C) acompanhar a situação de saúde das pessoas, encorajando-as a solucionar seus 
problemas de saúde de forma independente dos serviços de saúde.  

D) realizar ações de educação em saúde quando a execução de outras medidas curativas 
forem inviáveis.  
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15. A visita domiciliar é considerada a atividade mais importante do processo de trabalho do 

Agente Comunitário de Saúde (ACS), pois é por meio dela que o agente  

A) realiza o diagnóstico de doenças com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde.  

B) participa das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos técnicos 
regulamentados no exercício de sua profissão.  

C) compreende a forma de viver, os códigos, as crenças e a dinâmica de vida das famílias.  

D) faz os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde, em grupos específicos.  

 
16. No exercício da profissão, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) têm acesso a 

informações exclusivas e íntimas sobre condições de vida, de saúde e de trabalho dos 

usuários. Dessa forma, a preservação da privacidade e da confidencialidade dessas 

informações é essencial para garantir a qualidade e o andamento dos cuidados em saúde. 

Em seu trabalho, o ACS deve considerar que 

A) desenvolver comportamento ético em saúde tem como foco o indivíduo, uma vez que a 
questão social e os direitos à cidadania são competência de outros órgãos públicos.  

B) realizar visitas domiciliares dispensa cuidados quanto às questões de ética e de cidadania, 
uma vez que o foco da visita está centrado nos cuidados em saúde.  

C) trabalhar com a necessidade dos usuários por demandas de saúde dispensa relações de 
confiança e vínculo entre o ACS e as famílias.  

D) respeitar o direito dos usuários quanto ao sigilo das informações é importante para 
conquistar a credibilidade nas relações, favorecendo o cuidado em saúde.  

 
17. O Agente Comunitário de Saúde (ACS), ao chegar a uma residência, encontra a moradora 

relatando aumento na frequência urinária e no hábito de ingerir água, além de perda 

inexplicada de peso. Ela apresenta fatores de risco como hábitos alimentares não saudávei s, 

sedentarismo e obesidade. Logo, o ACS suspeita tratar -se de uma doença que já acometeu 

outras pessoas da família da moradora e comenta com a enfermeira de sua equipe. A equipe 

do ACS sabe que a abordagem terapêutica dos casos detectados, o monitoramento  e o 

controle da glicemia bem como o início do processo de educação em saúde são 

fundamentais para a prevenção de complicações e para a manutenção da qualidade de vida 

das pessoas com essa doença. As características descritas definem a  

A) Diabetes Mellitus.     C) Hepatite C. 

B) Tuberculose Pulmonar.    D) Doença de Crohn. 

 
18. Para o Ministério da Saúde, Epidemiologia é a ciência que estuda o processo saúde -doença 

na sociedade, analisando a distribuição e os fatores determinantes das doenças, os danos à 

saúde e os eventos associados à saúde coletiva. A respeito dos objetivos dessa ciência, 

analise os itens a seguir. 
 

I 
Descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das populações 

humanas. 

II 
Controlar bens de consumo que se relacionam com a saúde, compreendidas todas 

as etapas e todos os processos, da produção ao consumo.  

III 
Intervir na prestação de serviços que se relacionam, direta ou indiretamente, com a 

saúde. 

IV 

Proporcionar dados para o planejamento, execução e avaliação das ações de 

prevenção, controle e tratamento das doenças bem como para estabelecer 

prioridades. 
 

Os objetivos da Epidemiologia estão presentes nos itens 

A) III e IV.  B) II e III.  C) I e II.  D) I e IV. 
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19. De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são 

doenças multifatoriais de longa duração que se desenvolvem no decorrer da vida.  As quatro 

DCNT de maior impacto mundial são  

A) doenças infectoparasitárias, diabetes, tuberculose e doenças vetoriais. 

B) doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas.  

C) tuberculose pulmonar, doenças vetoriais, câncer e infarto agudo do miocárdio.  

D) infarto agudo do miocárdio, tuberculose, acidente vascular encefálico e doenças renais. 
 

 

20. A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus do gênero flavivírus e é transmitida 

ao homem principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Em relação a essa doença, faz parte 

do trabalho do Agente Comunitário de Saúde 

A) solicitar ao Agente de Controle de Endemias que informe o morador sobre a importância 
da verificação da existência de larvas do mosquito no domicílio.  

B) encaminhar de imediato os casos suspeitos de dengue ao serviço hospitalar, de acordo 
com as orientações do Ministério de Saúde. 

C) atuar junto aos domicílios, informando os moradores sobre a doença, seus sintomas e 
riscos, sobre o agente transmissor e as medidas de prevenção.  

D) inspecionar o domicílio e peridomicílio, desacompanhado do morador, para identi ficar 
locais que possam se transformar em criadouros de mosquito.  

 

 

21. Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos de tuberculose pulmonar são as 

principais medidas para o controle dessa doença. Esforços devem ser realizados no sentido 

de encontrar precocemente o paciente e oferecer o tratamento adequado, interrompendo a 

cadeia de transmissão da doença. Nesse contexto, a atividade de saúde pública orientada a 

identificar precocemente pessoas com suspeita de tuberculose pulmonar é  

A) o tratamento diretamente observado. 

B) a busca ativa de sintomático respiratório.  

C) a realização de exame microscópico direto.  

D) o tratamento preventivo da tuberculose.  

 

 

22. A raiva é uma doença transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e 

nas secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura. No Brasil, os principais 

animais responsáveis pela manutenção da cadeia silvestre e do ciclo urbano são, 

respectivamente, 

A) o morcego e o cão. 

B) a vaca e o gato. 

C) o cavalo e o macaco. 

D) a raposa e o rato. 
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23. A diarreia aguda é uma doença que se caracteriza por diminuição da consistência das fezes 

e/ou aumento no número de evacuações e, ocasionalmente, por muco e sangue nas fezes 

(disenteria). Com frequência, é acompanhada de vômitos, febre e dor abdominal. Sobre a 

transmissão da diarreia, considere as afirmações a seguir.  
 

I 

A transmissão da diarreia infecciosa ocorre principalmente por meio de água e alimen -

tos contaminados pelas mãos de doentes ou de pessoas que, mesmo sem apre -

sentarem a doença, estão eliminando microrganismos nas fezes e não têm bons 

hábitos de higiene. 

II 
Objetos contaminados levados à boca, como chupetas, mamadei ras, brinquedos e 

outros podem causar doenças diarreicas.  

III 
Vetores como moscas transmitem a diarreia, pois conseguem contaminar a água ou os 

alimentos. 

IV 
As substâncias tóxicas são causas de diarreia, mas elas não estão presentes em água 

e alimentos. 
 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e II.    C) II e III.  

B) III e IV.   D) I e IV.  
 

 

24. O estímulo ao aleitamento materno é uma atividade de promoção à saúde. Assim, as 

orientações relacionadas à amamentação devem ser iniciadas durante o pré-natal. Nesse 

sentido, deve-se orientar que 

A) o leite materno é um alimento quase completo sendo necessário apenas oferecer água 
para complementar a amamentação. 

B) o primeiro leite produzido depois que o bebê nasce é o colostro e, por ser rico em fatores 
de proteção, esse leite deve ser dado ao bebê logo após o nascimento.  

C) a amamentação deve ter horário e normas, portanto, deve haver número de mamadas e 
horários fixos para amamentar.  

D) a amamentação deve ser exclusiva até o terceiro mês de vida, devendo a criança, até 
essa idade, receber somente o leite materno.  

 
25. No contexto das ações que visam ao controle do câncer do colo do útero, é responsabilidade 

dos gestores e dos profissionais de saúde possibilitar a detecção precoce desse tipo de 

câncer, garantindo o acesso a procedimentos diagnósticos e terapêuticos em tempo oportuno 

e com qualidade. Sabe-se que as lesões precursoras do câncer do colo do útero são 

assintomáticas e podem ser detectadas por meio da realização periódica do exame  

A) citopatológico do colo uterino.  

B) clínico do colo uterino. 

C) de radiologia convencional.  

D) de colonoscopia. 

 
26. A vigilância em saúde do trabalhador caracteriza-se por ser um conjunto de atividades 

destinadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Dentre ess es agravos, 

encontram-se 

A) perda auditiva induzida pelo ruído e pneumoconiose.  

B) doença celíaca e esclerose múltipla.  

C) lúpus e fenilcetonúria. 

D) esclerodermia e cardiopatia congênita.  
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27. Entre os desafios do Sistema Único de Saúde (SUS), destacam -se aqueles relativos ao 

acesso, ao acolhimento, à efetividade e à resolutividade das suas práticas. Sabe -se que o 

acolhimento é base para o cuidado integral em saúde. Nesse contexto, analise as seguintes 

afirmativas. 
 

I 

O acolhimento é uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos 

encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e 

escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas.  

II 
O acolhimento está restrito ao espaço do serviço de saúde, sendo necessário um 

profissional qualificado para fazê-lo, dentro dos horários estabelecidos pelo serviço.  

III 
O acolhimento é uma das formas de concretizar a humanização e se caracteriza como 

um modo de agir que dá atenção a todos que procuram os serviços de saúde.  

IV 

O acolhimento como postura e prática nas ações de atenção e gestão nas unidades 

de saúde impede a construção de uma relação de confiança e compromisso dos 

usuários com as equipes e os serviços de saúde.  
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e IV.    C) I e III.  

B) II e III.     D) II e IV. 

 

28. A Portaria Nº 1.412, de 10 de julho de 2013, institui o Sistema de Informação em Saúde para 

a Atenção Básica (SISAB), que veio substituir o SIAB e os outros sistemas de "software" nos 

módulos utilizados na atenção básica. A operacionalização do SISAB é feita por meio da 

estratégia  

A) SINAN Atenção Básica (SINAN AB). 

B) e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB). 

C) SINASC Atenção Básica (SINASC AB).  

D) @SUS Atenção Básica (@SUS AB). 

 
29. O Agente Comunitário de Saúde deve saber que a violência familiar é toda ação ou omissão 

que prejudique o bem-estar, a integridade física e psicológica, a liberdade e o direito ao 

pleno desenvolvimento de um dos membros da família. Nessa perspectiva, a violência 

familiar é considerada um problema social de grandes dimensões que pode afetar todas as 

classes sociais e pessoas, independentemente da cultura, do grau de escolaridade, da 

religião, da profissão e da posição política. A esse respeito, analise os itens a seguir.  
 

I 

Falar sobre violência é difícil e complexo, pois envolve medo, dúvidas e sentimentos 

de que o problema é muito grande para ser enfrentado, por isso o melhor é discutir 

sobre outros tipos de assunto menos polêmicos.  

II 

A metade das queixas de violência familiar apresentadas  pelas mulheres é de 

agressão física, seguida de agressões verbais e violência sexual. Há ainda 

situações em que a mulher sofre vários tipos de agressão ao mesmo tempo.  

III 

Quando o agressor é alguém que deve zelar pela saúde da criança e do 

adolescente, é desnecessário algum tipo de intervenção, uma vez que, nessas 

situações de violência familiar, eles têm capacidade de se proteger.  

IV 

A violência familiar pode se manifestar de várias formas e com diferentes graus de 

severidade. Essas formas de violência não se produzem isoladamente, mas fazem 

parte de uma sequência crescente de episódios.  

Estão corretos os itens 

A) II e III.   C) II e IV. 

B) I e IV.    D) I e III. 
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30. O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) assegura atendimento integral à saúde da 

criança e do adolescente através do SUS, sendo que os portadores de deficiência receberão 

atendimento especializado (§1º). Assim, a criança e o adolescente portadores de deficiência 

têm direito a receber, gratuitamente, dos entes públicos, todo e qualquer medicamento, 

prótese, aparelhos, cirurgias, internações, tratamentos médico e cuidados de saúde  

A) desde que sejam fornecidos pelos serviços do Sistema Único de Saúde.  

B) após ajuizar ação judicial.  

C) desde que estejam previstos no plano de saúde do município.  

D) sempre com prioridade. 
 
 
31. Em 2007, foi instituído um programa, constituído como política intersetorial entre os 

Ministérios da Saúde e da Educação, na perspect iva da atenção integral à saúde de 

crianças, adolescentes e jovens do ensino público básico, no âmbito das escolas e Unidades 

Básicas de Saúde. Esse programa é realizado pelas equipes de saúde da atenção básica e 

de educação, de forma integrada, e é denominado 

A) Programa Saúde dos Estudantes. 

B) Programa Saúde Específica. 

C) Programa de Saúde Estratégica. 

D) Programa Saúde na Escola. 

 

 

32. As equipes de saúde da família têm um importante papel na orientação das famílias em 

relação aos Direitos dos Usuários da Saúde. Sobre os Direitos dos Usuários do SUS, analise 

as afirmações a seguir. 
 

I 

O atendimento e a internação domiciliar no âmbito do SUS devem ser prestados na 

residência do paciente sem gasto algum para ele, já que a lei lhe assegura tal direito. 

Esse direito está relacionado à simples vontade do paciente ou da família, ou seja, 

mesmo que não haja necessidade e justificativa médica e que a indicação seja um 

desejo do paciente ou da família, ele deve ter o benefício assegurado.  

II 

A gestante tem os mesmos direitos assegurados a todas as pessoas, além de outros 

específicos à sua condição peculiar, assegurados através do Sistema Único de  

Saúde. O atendimento pré e perinatal, antes e após o nascimento do bebê, não só é 

um direito da gestante como é um dever do Estado para assegurar a saúde da 

criança. 

III 

É assegurada a atenção integral à saúde dos idosos, por intermédio do Sistema Único 

de Saúde, incluindo atenção especial às doenças que os afetam principalmente, 

conforme prevê o Estatuto do Idoso.  

IV 

Os portadores do HIV (vírus da imunodeficiência humana) e doentes de AIDS 

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) têm os mesmos direitos assegurados a 

todas as pessoas, além de outros específicos à sua condição peculiar através do 

Sistema Único de Saúde, sendo, porém, de sua responsabilidade, custear os 

procedimentos de alta complexidade.  
 

Das afirmações, estão corretas 

A) II e III.  

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) I e IV.  
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33. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve estar sempre atento ao que acontece com as 

famílias do território, identificando os fatores socioeconômicos, culturais e ambientais que 

interferem na saúde, principalmente das populações em situações de risco, aquelas em que 

uma pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto é, tem maior possibilidade ou chance 

de adoecer ou até mesmo de morrer. Entre as situações consideradas de risco que devem 

ser identificadas pelo ACS, em seu território, estão 

A) domicílios com crianças e adolescentes.  

B) gestantes com diabetes ou pressão alta.  

C) idosos sob responsabilidade de cuidadores institucionalizados.  

D) puérperas com recém-nascidos com mais de 3 kg. 
 
 
34. Em uma comunidade do município de Ceará-mirim onde há atividades agrícolas, como 

plantações de tomate e batata, os trabalhadores estão expostos, entre outros, ao risco de 

acidente de trabalho 

A) com material biológico e por intoxicação por inalação de fum aça. 

B) por queda de altura e intoxicação por benzeno.  

C) por picada de cobra e intoxicação por agrotóxicos.  

D) com material biológico e por intoxicação por inalação de poeira.  

 

 

35. Em 2014, o Ministério da Saúde introduziu a vacina quadrivalente contra o papilomavirus 

humano (HPV) nas unidades básicas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo 

dessa ação é prevenir o câncer do colo do útero, refletindo na redução da incidência e da 

mortalidade por essa enfermidade. A população alvo da vacinação é composta atualmente 

por 

A) adolescentes do sexo feminino na faixa etária entre 9 e 13 anos de idade.  

B) adolescentes de ambos os sexos na faixa etária entre 11 e 13 anos de idade.  

C) crianças de ambos os sexos na faixa etária entre 2 e 5 anos de idade.  

D) crianças do sexo feminino na faixa etária entre 2 e 7 anos de idade.  
 
 
 
 

  


