
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
    

 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 questões. Se não estiver completo, exija 
outro do fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo 
com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 4 horas. 
 
 



2 

 

Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 
O texto abaixo serve de base para as questões 01, 
02 e 03. Leia com atenção e responda: 
  
“A maior alegria do brasileiro é hospedar alguém, 
mesmo um desconhecido que lhe peça pouso, numa 
noite de chuva.” 

(Cassiano Ricardo, in O Homem Cordial) 
 
01) Segundo extraímos do texto o povo brasileiro: 
  
a) Tem predileção em dar pouso em noites chuvosas. 
b) Abre as portas de sua casa somente aos conhecidos. 
c) Não tem outra alegria na vida senão a de dar pouso 

a pessoas, independente de serem conhecidas ou 
não. 

d) Põe a hospitalidade acima da prudência. 
e) Não é prudente, por aceitar hóspedes no período 

da noite. 
 
02) A palavra mesmo pode ser trocada, no texto, 
sem alteração de sentido, por: 
 
a) Inquestionavelmente. 
b) Certamente. 
c) Até. 
d) Quando. 
e) Exceto. 
 
03) A expressão “A maior alegria do brasileiro” 
pode ser entendida como: 
 
a) Uma personificação. 
b) Uma ironia. 
c) Uma metáfora. 
d) Uma hipérbole. 
e) Uma catacrese. 
 
04) Assinale a alternativa em que há erro de 
grafia: 
 
a) Espezinhar – acesso – gergelim. 
b) Evasão – punção – abstinência. 
c) Indecente – precoce – semita. 
d) Parótida – nepotismo – paquímetro. 
e) Capim – girassol – mussarela. 
 
05) Assinale a alternativa que contenha dois pares 
de antônimos correspondentes e escritos 
corretamente: 
 
a) Mau e bom / bem e mal. 
b) Bem e mau / bom e mal. 
c) Mal e bom / mau e bem 
d) Bem e mal / bom e mal. 
e) Bem e mau / bom e mau. 

06) Figuras de linguagem podem ser formas 
criativas, inteligentes e bastante eficazes de usar a 
linguagem. E assim fazemos em nosso dia-a-dia. 
Observe: 
 
Nossa! O Brasil tem a menor carga tributária do 
planeta, uma maravilha! 
 
Esta frase é: 
 
a) Metafórica. 
b) Assindética. 
c) Autoritária. 
d) Exagerada. 
e) Irônica. 
 
07) Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
estão escritas corretamente: 
 
a) Preconceito – cafageste – maçudo. 
b) Degradação – ingênito – microorganismo. 
c) Beisebol – pontífice – machixe. 
d) Musulmano – bússula – distância. 
e) Estrônsio – canalizar – diverção. 
 
08) A morfologia trata da estrutura das palavras e 
a sintaxe trata da relação coerente entre as 
palavras para a formação de frases. Como se 
chama o processo morfológico que faz com que 
as palavras se combinem coerentemente para a 
formação de frases? 
 
a) Formação. 
b) Conjugação. 
c) Flexão. 
d) Contração. 
e) Conjunção. 
 
09) São considerados substantivos coletivos, 
EXCETO: 
 
a) Cardume. 
b) Arquipélago. 
c) Quadrilha. 
d) Classificar. 
e) Banda. 
 
10) A divisão silábica está correta em: 
 
a) Des-su-so. 
b) Trans-a-tlân-ti-co. 
c) Mu-i-to. 
d) Pro-rro-gar. 
e) Ad-ven-to. 
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Legislação 
 
11) Conforme disposto na Lei Orgânica 
Municipal,  o Município de Almirante Tamandaré 
do Sul/RS, pessoa jurídica de direito __________ 
interno, integrante de forma indissolúvel do 
Estado do Rio Grande do Sul e da República 
Federativa do Brasil: 
 
a) legislativo. 
b) público. 
c) privado. 
d) executivo. 
e) fundamentalmente. 
 
12) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo 
com seus conhecimentos sobre a Lei Orgânica 
Municipal de Almirante Tamandaré do Sul/RS: 
 
a) O dia 15 de abril, aniversário da cidade, é a data 

magna municipal. 
b) São Poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
c) São símbolos do Município, o Brasão, a Bandeira e 

o Hino, representativos de sua cultura e história. 
d) São distritos de Almirante Tamandaré do Sul, o 1º 

Distrito de Rincão do Segredo e o 2º Distrito de 
Linha Vitória. 

e) São bens do Município todas as coisas móveis e 
imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertençam. 

 
13)A Câmara Municipal será composta por 
__________ vereadores, eleitos pelo sistema 
proporcional, como representantes do povo e 
funcionará de acordo com o seu Regimento 
Interno: 
 
a) 12. 
b)  10. 
c)  15. 
d)  09. 
e)  13. 
 
14) Analise os itens abaixo, segundo o Capítulo II 
da Lei Orgânica Municipal de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS, marque V para 
Verdadeiro, F para Falso e assinale a alternativa 
correspondente: 
 
(      ) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, 

auxiliado pelos Vereadores eleitos. 
(      ) O Vice-Prefeito exercerá as funções de Prefeito 

nos casos de impedimento do titular e lhe 
sucederá em caso de vaga, podendo se recusar 
em fazê-lo. 

(      ) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-
Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a 
administração municipal o Presidente da 
Câmara, não podendo se recusar em fazê-lo. 

a) V, V, V. 
b) F, V, F. 
c) F, F, V. 
d) V, F, F. 
e) V, F, V. 
 
15) Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, Compete ao 
Prefeito: 
 
a) Representar o Município somente em juízo. 
b) Decretar feriado nacional, na forma e nos casos 

previstos na Lei Orgânica. 
c) Contratar a prestação de serviços e obras, com 

dispensa de processo licitatório. 
d) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
e) Prestar à Câmara Municipal, dentro de trinta dias, 

as informações solicitadas sobre projeto de lei em 
tramitação na Câmara. 

 
16) O artigo 58 da Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, coloca que o 
Prefeito não poderá afastar-se do Município e do 
Estado por mais de _______ dias, e do País por 
mais de  três dias, sem licença da Câmara, sob 
pena de extinção do mandato.  
 
a) cinco. 
b) dez. 
c) quatro. 
d) três. 
e) seis. 
 
17) De acordo com a Constituição Federal de 
1988, art. 3°, constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil: 
 

I. Garantir o desenvolvimento nacional. 
II. Fundamentar o pluralismo político. 
III. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 
18) Com base em seus conhecimentos sobre o 
artigo 5° da Constituição Federal de 1988, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 
a) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 
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b) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição. 

c) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva. 

d) Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante. 

e) É garantido o direito de propriedade. 
 
19) Conforme disposto na Constituição Federal de 
1988, a prática do racismo constitui crime 
_____________e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei: 
 
a) perpétuo. 
b) inafiançável. 
c) extraditório. 
d) inadmissível. 
e) impróprio. 
 
20) Segundo o artigo 5° da CF/88, parágrafo 
LXXVI, são gratuitos para os reconhecidamente 
pobres, na forma da lei: 
 

I. Registro civil de nascimento. 
II. Registro civil de casamento. 
III. Título de eleitor. 
IV. Certidão de óbito. 
 
a) Somente os itens I, III e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item I. 
d) Somente os itens I e IV. 
e) Todos os itens. 
 

Conhecimentos Específicos  
 
21) São objetivos do Sistema Único de Saúde - 
SUS: 
 

I. A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 

II. Atuar completamente no custeio e execução das 
ações para o acompanhamento da 
implementação da Política Nacional de Atenção 
à Saúde dos Povos Indígenas. 

III. A assistência às pessoas por intermédio de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas. 

 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente os itens I e III estão corretos. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Somente o item III está correto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 

22) São princípios básicos do SUS: 
 
a) Universalização, capacitação aos funcionários, 

integralidade e participação dos representantes 
políticos. 

b) Capacitação, equidade, centralização, integralidade e 
participação da comunidade mediante cadastro no 
bolsa família. 

c) Universalização, praticidade, centralização, 
integralidade e participação dos agentes 
comunitários de Saúde mediante processo seletivo. 

d) Universalização, equidade, descentralização, 
integralidade e participação da comunidade 
mediante cadastramento e vinculação dos usuários. 

e) Capitação, competência, centralização, integralidade 
e participação da comunidade mediante 
cadastramento no Ministério da Saúde. 

 
23) “A saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o ______________ prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” 
 
a) Agente Comunitário de Saúde. 
b) Secretário da Saúde. 
c) Estado. 
d) Ministro da Saúde. 
e) Médico. 
 
24) _____________ É uma infecção ocular, 
ceratoconjuntivite crônica recidivante, de começo 
insidioso ou súbito, que pode persistir durante 
anos se não for tratada. Em áreas 
hiperendêmicas, indivíduos podem persistir com 
a infecção por toda a vida, devido a freqüentes 
reinfecções, que produzem cicatrizes na 
conjuntiva palpebral. 
 
a) Tuberculose. 
b)  Mononucleose. 
c)  Histoplasmose. 
d)  Tracoma. 
e)  Escabiose. 
 
25) Preencha corretamente as lacunas com as 
palavras abaixo e assinale a alternativa que 
contenha a sequência correta: 
 
1. Enfermeiro. 
2. Médico ginecologista ou do PSF. 
3. Auxiliar de enfermagem. 
4. Agente Comunitário de Saúde. 
 
O _____________ avalia a maturação sexual da 
adolescente; orientar e prescrever anticonceptivos; 
realiza pré-natal de baixo risco a partir dos 16 anos; 
realiza as consultas ginecológicas e trata as doenças 
sexualmente transmissíveis; prescreve anticoncepção 
de emergência. 
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O _____________ durante o acolhimento pode 
avaliar a queixa do adolescente verificando situações 
de riscos e divulgando o atendimento dentro e fora da 
unidade; ainda pode agendar consultas. 
O _____________ cuida da higiene, alimentação, 
orientação anticonceptiva, orientação para exercício da 
sexualidade com segurança, vacinas, encaminhamento 
para outras secretarias, vinculação escolar, risco de 
violência sexual. 
O ______________ está apto a captar as famílias para 
inscrições em alguns programas; pode também 
informar aos familiares sobre os Programas; devendo 
ele, priorizar o atendimento aos casos de risco; 
orientar as gestantes sobre o pré-natal e os cuidados 
com o bebê. 
 
a) 2, 3, 1, 4. 
b) 3, 2, 1, 4. 
c) 2, 1, 4, 3. 
d) 4, 3, 1, 2. 
e) 1, 2, 4, 3 
 
26) Cabe ao Agente Comunitário de Saúde (ACS), 
no âmbito do Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde: 
 
a) Desenvolver atividades de prevenção de doenças e 

promoção da saúde, por meio de ações educativas 
individuais e coletivas, nos domicílios e na 
comunidade, sob supervisão competente. 

b) Desenvolver atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, por meio de ações políticas e 
sociais, nos hospitais e na comunidade, sob 
supervisão municipal. 

c) Desenvolver atividades de promoção da saúde, por 
meio de ações educativas individuais, nos 
domicílios e na comunidade, sem necessidade de 
supervisão competente. 

d) Implantar atividades de introdução às doenças e 
promoção da secretaria de saúde, por meio de 
ações educativas individuais e coletivas, nos 
domicílios e na comunidade, sob supervisão 
competente. 

e) Executar atividades de auxílio diferenciado, por 
meio de ações socialistas e individuais, nos 
domicílios e na comunidade, nos hospitais e em 
todos os estabelecimentos de saúde, sob supervisão 
competente. 

 
27) “O programa de Agente Comunitário de 
Saúde (PACS), existe desde o início dos anos 90, 
foi efetivamente instituído e regulamentado em  
_________, quando se iniciou o processo de 
consolidação da descentralização de recursos no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).” 
 
a) 1887. 
b) 1789. 

c) 1997. 
d) 1999. 
e) 1880. 

 
28) Jaqueline, na condição de Agente 
Comunitária de Saúde, durante uma visita 
domiciliar em sua área encontrou uma criança 
que apresentava vômitos  acompanhados de 
diarréia, constando ainda que a mesma 
encontrava-se desidratada. Qual a atitude correta 
a ser adotada por Jaqueline: 
 
a)  Ensinar à família como se faz o soro caseiro e para 

que aguardem sua próxima visita. 
b)  Encaminhar a criança para a Unidade de Saúde de 

sua região para que a mesma possa ser atendida por 
sua Equipe de Saúde. 

c)  Interpelar a mãe sobre o porquê dela não ter levado 
a criança no Posto de Saúde anteriormente, 
informando-lhe ainda que receberá a visita do 
Médico em sua residência. 

d)  Falar para a mãe que o caso não é grave,  
receitando  a medicação adequada para o caso. 

e)  Todas as alternativas estão incorretas. 
 
29) A comunicação da ocorrência de determinada 
doença ou agravo à saúde, feita à autoridade 
sanitária por profissionais de saúde ou qual quer 
cidadão, para fim de adoção de medidas de 
intervenção pertinentes é denominada de 
notificação. São doenças de notificação 
compulsória: 
 

I. Coqueluche. 
II. Botulismo. 
III. Hepatites virais. 
IV. Esquistossomose. 
 
a) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 
b)  Somente os itens I, II e III estão corretos. 
c)  Somente os itens III e IV estão corretos. 
d)  Todos os itens estão corretos. 
e)  Todos os itens estão incorretos. 
 
30) De acordo com Portaria nº 648/GM de 28 de 
março de 2006, assinale a única alternativa 
correta: 
 
a) Compete ao Estado inserir a estratégia de Saúde da 

Família em sua rede de serviços visando à 
organização do sistema local de saúde. 

b) A Atenção Básica tem os agentes comunitários 
como estratégia prioritária para sua organização de 
acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde. 

c) São atribuições comuns a todos os profissionais das 
equipes de saúde da família, de saúde bucal e dos 
agentes comunitários de saúde realizar a escuta 
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qualificada das necessidades dos usuários em todas 
as ações, proporcionando atendimento humanizado 
e viabilizando o estabelecimento do vínculo. 

d) Compete ao Município contribuir para a 
reorientação do modelo de atenção à saúde no País, 
por meio do apoio à Atenção Básica e do estímulo 
à adoção da estratégia de Saúde da Família. 

e) Para a implantação das Equipes de Saúde da 
Família é necessário o número de ACS suficiente 
para cobrir 100% da população cadastrada, com um 
máximo de 550 pessoas por ACS e de 10 ACS por 
equipe de Saúde da Família. 

 
31) As equipes de Saúde da Família e os 
profissionais de Saúde das unidades básicas 
constituem-se em importantes aliados do 
Programa Nacional da Imunização. De acordo 
com a afirmação acima, assinale a única 
alternativa INCORRETA quanto à vacinação: 
 
a) O Calendário de vacinação brasileiro é aquele 

definido pelo Programa Nacional de Imunizações 
do Ministério da Saúde (PNI/MS) e corresponde 
ao conjunto de vacinas consideradas de interesse 
prioritário à saúde pública do país. 

b) É muito comum a necessidade de vacinação de 
adolescentes contra a poliomielite, pois a maioria 
não recebeu as doses da vacina oral antes dos cinco 
anos de idade, pois há alguns anos atrás o controle 
de vacinação não era tão ríspido. 

c) Com o objetivo de promover a vacinação da 
população brasileira e assim diminuir, ou até 
mesmo erradicar, várias doenças no território 
brasileiro, o Ministério da Saúde, por meio da 
Secretaria de Vigilância em Saúde, mantém o 
Programa Nacional de Imunizações (PNI). 

d) A vacina é produzida com o vírus atenuado ou 
morto. Este produto é injetado em pequena 
quantidade no paciente. O corpo reage ao vírus, e 
vai criando novos anticorpos adaptados ao vírus e 
quando a doença chega determinada a atacar, o 
corpo já tem sua defesa. 

e) A história das vacinações é um dos mais belos e 
bem sucedidos capítulos da Medicina. As vacinas 
vieram para modificar o destino da humanidade e 
salvar milhões de vidas. 

 
32) Percebendo a expansão do Programa Saúde 
da Família (PSF) que se consolidou como 
estratégia prioritária para a reorganização da 
Atenção Básica no Brasil, o governo emitiu a 
Portaria nº 648/GM, de 28 de Março de 2006, 
onde ficou estabelecido: 
 
a) Que o Ministério da Saúde visa implantar o PSF em 

alguns estados e regiões, pois a preocupação com as 
doenças crônicas aumenta excessivamente. Sendo 

assim, busca melhorar os atendimentos nos lares e 
comunidades. 

b) Que o PSF é a estratégia prioritária do Ministério 
da Saúde para organizar a Atenção Básica — que 
tem como um dos seus fundamentos possibilitar o 
acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 
qualidade. 

c) Que o PSF é a estratégia secundária do Ministério 
da Saúde para a FUNAI, pois deve ajudar na 
organização das estruturas indígenas. 

d) Que o Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS) não é parte do processo de reforma 
do setor da saúde, pois tem como um dos seus 
fundamentos regularizar algumas situação 
pendentes na saúde. 

e) Que o PSF busca reafirmar os princípios básico de 
cidadania, visando fundamentar uma estrutura 
adequada para o SUS. 

 
33) 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, Estados e 
Distrito Federal. 

 
a) Somente os itens II e III estão corretos. 
b) Somente os itens I e IV estão corretos. 
c) Somente os itens III e IV estão corretos. 
d) Somente os itens I e II estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
34) Qual é a forma grave de dengue, que se 
caracteriza pelas alterações de coagulação 
sangüínea da pessoa infectada,  na qual após o 5º 
dia da doença alguns pacientes começam a 
apresentar sangramento e choque sendo que os 
sangramentos podem levar a pessoa à morte? 
 
a) Dengue tipo clássica. 
b) Dengue aguda. 
c) Dengue hemorrágica. 
d) Dengue tipo 2. 
e) Espasmos da Dengue. 
 
35) Marque V (verdadeiro) ou F (Falso) nas 
assertivas abaixo e marque a sequência correta: 
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(      ) Um Agente Comunitário de Saúde (ACS) é 
responsável pelo acompanhamento de, no 
máximo, 150 famílias ou 750 pessoas. 

(      )  São considerados requisitos para o ACS: ser 
morador da área onde exercerá suas atividades 
há pelo menos dois anos, ter ensino superior, 
saber ler e escrever, ser maior de dezoito anos e 
ter disponibilidade de tempo integral para 
exercer suas atividades. 

(      )  O Agente Comunitário de Saúde deve 
desenvolver atividades de prevenção das 
doenças e promoção da saúde, através de visitas 
domiciliares e de ações educativas individuais e 
coletivas, nos domicílios e na Comunidade. 

 
a) V, F, V. 
b) V, V, F. 
c) F, F, V. 
d) V, F, F. 
e) F, V, V. 
 
36) Analise as afirmativas abaixo e marque: 
 

I. É lícito ao ACS desenvolver atividades típicas 
do serviço interno das unidades básicas de saúde 
de sua referência. 

II. A capacitação do Agente Comunitário de Saúde 
deve ocorrer em serviço, de forma continuada, 
gradual e permanente, sob a responsabilidade do 
Instrutor-Supervisor, com a participação e 
colaboração de outros profissionais do serviço 
local de saúde. 

 
a) Se somente a I for verdadeira. 
b) Se ambas forem verdadeiras. 
c) Se ambas forem falsas. 
d) Se somente a II for verdadeira. 
e) Se somente a II for falsa. 
 
37) São consideradas atividades dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) na sua área de 
atuação, EXCETO: 
 
a) Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico 

e sócio-cultural da comunidade de sua atuação. 
b) Executar atividades de educação para a saúde 

individual e coletiva e registrar, para controle das 
ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e 
outros agravos à saúde. 

c) Estimular a participação da comunidade nas 
políticas públicas como estratégia da conquista de 
qualidade de vida e realizar visitas domiciliares 
periódicas para monitoramento de situações de 
risco à família. 

d) Participar ou promover ações que fortaleçam os 
elos entre o setor saúde e outras políticas públicas 
que promovam a qualidade de vida. 

e) Desenvolver outras atividades pertinentes à função 
do Agente Comunitário de Saúde, como por 
exemplo receitar medicamentos e interromper 
tratamentos. 

 
38) Analise as assertivas abaixo, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e assinale a alternativa 
correspondente: 
 
(      )  A ingestão mínima de 500 ml de leite fornece o 

cálcio e a vitamina D necessários para o 
crescimento ósseo e a dentição. 

(      )  Alimentos ricos em ferro (fígado, carnes 
vermelhas, peixes, feijão, verduras de cor escura) 
devem ser ingeridos, prevenindo a anemia 
ferropriva. 

(      )  O consumo de doces não deve ser esporádico. 
(      ) Um aumento normal de peso para mulheres 

grávidas se encontra entre 20 a 25 kg. 
 
a) V, V, V, F. 
b) V, V, F, F. 
c) F, F, V, F. 
d) V, F, V, F. 
e) F, V, V, V. 
 
39) Sobre a pressão arterial é correto afirmar: 
 
a) A pressão alta é mais comum nas mulheres do que 

nos homens, e em pessoas de idade entre 30 e 40 
anos. 

b) A presença de valores da pressão arterial elevados, 
(diversas formas de hipertensão), conduz em curto 
prazo, inválidos riscos para a saúde. 

c) A hipertensão arterial é o aumento 
desproporcionado dos níveis da pressão em 
relação, principalmente, à idade. A pressão arterial 
normal num adulto alcança um valor máximo de 
140 mmHg e mínimo de 90 mmHg. 

d) A pressão arterial é considerada normal quando a 
pressão sistólica (máxima) não ultrapassar 90 e a 
diastólica (mínima) for inferior a 50 mmHg. 

e) Após exercícios físicos, consumo de álcool, café ou 
fumo não se deve medir a pressão arterial. 

40) Face o sucesso, o termo ‘Programa’ passou a 
não ser o mais correto a ser utilizado, assim o PSF 
se transformou em _____________. 

a)  ESF – Estratégia Saúde da Família. 
b)  ESG – Estratégia Saúde Governamental. 
c)  ABS – Atenção Básica da Família. 
d)  SSB – Sistema de Saúde Brasileira. 
e)  SUS – Sistema Único de Saúde. 
 
 


