
 

 
 

 
 

Concurso Público Municipal para provimento de pessoal 
para atuação Programa ESF Edital 001/2013 

 
 

Cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

 

 

 

 

 
 
INSTRUÇÕES 
 
- Verifique se este caderno: 

a) Corresponde a sua opção de cargo. 

b) Contém 30 questões, numeradas de 1 a 30 nas áreas de Português, Matemática e Conhecimentos Específicos para 

Agente Comunitário de Saúde. 

- Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito, ou apresente divergência quanto aos dados identificadores de 

seu cargo, solicite ao fiscal de sala mais próximo um novo caderno. 

- Não serão aceitas reclamações posteriores. 

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O valor de cada questão será de 1 ponto. 

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 

O QUE FAZER 
 

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu. 

- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

 

ATENÇÃO  
 

- Marque as respostas no caderno e depois transcreva as respostas na Folha de Respostas com caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul. A Folha de Respostas ou qualquer questão respondida a lápis será anulada. 

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação da questão. 

- Responda a todas as questões. 

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer 

anotações, assim como nenhuma comunicação entre os candidatos. 

- A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas e inclusive preencher a Folha 

de Respostas. 

- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala todo o material recebido. 

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 

A B D E 
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PORTUGUÊS – QUESTÕES DE 1 A 5 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

 
 
 

Assinale a alternativa que contém uma sequência de palavras acentuadas 
graficamente pela mesma regra gramatical. 

  
(A) canário, ambulância, hífen, águia. 
(B) cipó, lá, café, maracujá. 
(C) eletrônica, lâmpada, bônus, ônibus. 
(D) pedágio, águia, decência, série. 
(E) referência, táxi, líder, espécie. 

 
 

 
A flexão de plural dos substantivos está inteiramente correta em: 

 
(A) matéria-primas; tira-teimas; bomba-relógios. 
(B) guarda-roupas; guarda-chuvas; guarda-florestais. 
(C) beija-flores; bate-papos; pé-de-moleques. 
(D) caça-níqueis; obras-prima; terças-feira. 
(E) guardas-noturnos; segundas-feiras; porta-bandeiras. 

 
 

      
Que alternativa completa corretamente as lacunas abaixo: 

 
     Tantas .................. constituem ......................... .  
 

(A) exceções, privilégio inadmissível. 
(B) escessões, privilégio inadmissível. 
(C) exceções, previlégio inadimissível. 
(D) excessões, privilégio inadmissível. 
(E) excessões, previlégio inadmissível. 

 
 
    
Que alternativa preenche corretamente as lacunas abaixo: 

 
Se realmente se ........ a trabalhar mais e não se ......... diante das dificuldades, 
acabaria alcançando os objetivos.  
 

(A) dispuzesse – detesse. 
(B) dispusesse – detivesse. 
(C) dispusesse – detesse. 
(D) disposse – detivesse. 
(E) disposse – detesse. 

 
 
 

    Questão 01 
 

    Questão 02 
 

    Questão 03 
 

    Questão 04 
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Faça a leitura do texto abaixo para responder a questão 5. 
 
 

             
 
Da resposta que Cebolinha dá à pergunta da Mônica pode-se depreender que: 

 
(A) Mônica não tem bom humor e acaba sempre brigando, por isso Cebolinha desistiu da 

brincadeira. 
(B) As tarefas domésticas devem ser, também, de responsabilidade dos homens, mas 

Cebolinha não concordou e quis parar de brincar. 
(C) A brincadeira proposta por Mônica mostrou uma inversão de papéis na sociedade, 

com a mulher trabalhando fora e o homem em casa, o que incomodou Cebolinha. 
(D) Cebolinha se irritou por ter de colocar um avental na brincadeira, o que entendeu ser 

algo de mulher. 
(E) As brincadeiras da Mônica são, invariavelmente, de meninas, o que irritou Cebolinha, 

profundamente. 
 
 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 6 A 10 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

 
 
 
 

Um Agente de Saúde gasta 1/3 de seu salário no aluguel e 2/5 com alimentação, 
ficando com R$ 208,00 para as demais despesas. Portanto, o salário desse Agente de 
Saúde é: 

 
(A) R$ 1 200,00. 
(B) R$ 1 000,00. 
(C) R$ 800,00. 
(D) R$ 780,00. 
(E) R$ 750,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Questão 05 
 

    Questão 06 
 



PMPC Concurso Público Municipal para provimento de pessoal para atuação Programa ESF Edital 001/2013 

 

 
 
 
 
Um Agente Comunitário de Saúde visita 22 famílias em 7 dias trabalhados. Supondo 
que ele trabalhe 21 dias no mês, o número de famílias visitadas no mês foi: 

 
(A) 60 famílias. 
(B) 64 famílias. 
(C) 72 famílias. 
(D) 70 famílias. 
(E) 66 famílias.  

 
 
 

Uma família foi a uma lanchonete e consumiu 3 lanches que custaram R$ 12,50 cada e 
mais 2 refrigerantes que custaram R$ 4,50 cada. O total das despesas foi: 

 
(A) R$ 30,00. 
(B) R$ 46,50. 
(C) R$ 38,50. 
(D) R$ 35,50. 
(E) R$ 48,50. 

 
 

 
 

O aluguel de uma casa é R$ 375,00 mensais para pagamento até a data de 
vencimento, se for pago em atraso de até 10 dias terá uma multa de 5% sobre o valor 
do aluguel. Se o pagamento for efetuado com 5 dias de atraso, o valor a ser pago 
será: 

 
(A) R$ 393,75. 
(B) R$ 390,50. 
(C) R$ 398,50. 
(D) R$ 400,00. 
(E) R$ 390,00. 

 
 

 
 

Um terreno retangular tem como perímetro 84 m. Se o comprimento for igual ao dobro 
da largura, qual será o comprimento desse terreno? 

 
(A) 14 m. 
(B) 18 m. 
(C) 28 m. 
(D) 22 m. 
(E) 32 m. 

 

 
 
 
 

    Questão 07 
 

    Questão 08 
 

    Questão 09 
 

    Questão 10 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 11 A 30 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
 

 
 

Sobre os princípios da atenção básica - Relacione as colunas e assinale a alternativa 
em que todas as repostas estão corretas. 

 
(1) Adscrição (    ) pressupõe a continuidade da relação clínica, com construção de 

vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo 
do tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos das 
intervenções em saúde e de outros elementos na vida dos usuários, 
ajustando condutas quando necessário, evitando a perda de 
referências e diminuindo os riscos de iatrogenia decorrentes do 
desconhecimento das histórias de vida e da coordenação do 
cuidado. 

(2) Vínculo 
 

(    ) que a unidade de saúde deva receber e ouvir todas as pessoas 
que procuram os seus serviços sem diferenciações excludentes.  

(3) Longitudinalidade 
 

(   ) é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos 
a  profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu 
cuidado. 

(4) Universalidade da 
acessibilidade 

(   ) O serviço de saúde deve se organizar para assumir sua função 
central de acolher, escutar e oferecer uma resposta positiva, capaz 
de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população 
e/ou de minorar danos e sofrimentos desta, ou ainda se 
responsabilizar pela resposta, ainda que esta seja ofertada em 
outros pontos de atenção da rede. 

(5) Acolhimento e 
resolubilidade 

(   ) consiste na construção de relações de afetividade e confiança 
entre o usuário e o trabalhador da saúde, permitindo o 
aprofundamento do processo de corresponsabilização pela saúde, 
construído ao longo do tempo, além de carregar, em si, um potencial 
terapêutico. 

 

Resposta: 

(A) 2, 5, 1, 4, 3. 
(B) 3, 5, 2, 1, 4. 
(C) 3, 4, 1, 5, 2. 
(D) 5, 1, 4, 3, 2.  
(E) 2, 4, 1, 5, 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Questão 11 
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Assinale a alternativa incorreta em relação à função do agente comunitário de saúde 
(ACS): 

 
(A) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea. 
(B) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. 
(C) Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
(D) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade. As visitas deverão ser programadas exclusivamente pelo ACS, 
considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior 
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) 
visita/família/mês. 

(E) Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de 
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e 
coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, malária,  
leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das 
situações de risco. 
 
 
 
 
 

Relacione as doenças a sua forma de transmissão, e assinale a alternativa em que 
todas as repostas estão corretas. 

 
(1) HIV/AIDS (    ) Picada do mosquito A. aegypis contaminado. 
(2) Dengue (    ) Contato dos olhos com objetos contaminados, mosca doméstica. 
(3) Tracoma (  ) Sangue, Esperma, Líquido da vagina, leite  do peito da mãe 

infectada. 
(4) Toxoplasmose (   ) Leite não pasteurizado, ingestão de carne crua, transplacentária, 

verduras. 
(5) Malária (    ) Picada do mosquito A. albopictus contaminado. 

 
Resposta: 
 

(A) 2, 3, 1, 4, 5. 
(B) 3, 1, 4, 5, 2. 
(C) 5, 4, 1, 3, 2. 
(D) 2, 3, 5, 4, 1. 
(E) 3, 2, 1, 4, 5. 

 

 

 

 

    Questão 12 
 

    Questão 13 
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Sobre as ações a serem realizadas na visita domiciliar até o 5ª dia após o parto, 
assinale a alternativa que só tenha respostas corretas. 

 
I -  Atualizar a ficha A do SIAB. 
II - Verificar o estado geral da criança, presença de icterícia e sinais de perigo como: gemido, 

vômito, sinais de dor à manipulação, fontanela abaulada, secreção no ouvido ou no 
umbigo, letargia, febre (temperatura axilar > 37,5º), hipotermia (temperatura axilar < 35,5º), 
frequência respiratória > 60 mrpm e convulsões. 

III - Observar o estado geral da mãe. 
IV - Orientar sobre o aleitamento materno (conforme preconizado pela OMS), cuidados com o 

coto umbilical e cuidados de higiene. 
V - Orientar sobre a consulta de puerpério e de acompanhamento do bebê, que deverá 

acontecer até o 10º dia na UBS. 
VI - Avaliar a Carteira da Criança, quanto: a) À realização dos testes do Pezinho, Orelhinha e 

Olhinho. b) À aplicação das vacinas previstas ao nascer: hepatite B. Caso não tenham sido 
aplicadas no hospital, orientar a procurar a UBS para realizar a imunização. 

 
Resposta: 
 

(A) I, III, IV, VI. 
(B) I, III, VI. 
(C) I, III, VI. 
(D) I, III, IV, V, VI. 
(E) I, II, III, IV, V, VI. 

 
 
 
Sobre o calendário nacional de vacinação, correlacione as colunas e assinale a 
alternativa em que todas as repostas estão corretas. 

(1) Esquema vacinal da 
gestante 

(  ) Aos 2 meses, 4 meses, 6 meses e 15 meses. 

(2) Esquema vacinal do 
adulto de 20 a 59 anos 

( ) Pneumo 23 com 60 anos ou mais, e DT 
reforço a cada 10 anos. 

(3) Esquema vacinal do idoso (  ) 3 doses de vacina contra hepatite e 3 doses 
de vacina de DT. 

(4) Esquema vacinal em 
indígenas com 60 anos ou 
mais 

( ) Penta (difteria, tétano, hepatite B,   
haemophilus, influenzae B). 

(5) Ao nascer  (   ) Aos 3, 5 e 15 meses. 
(6) Doses aos 2, 4 e 6 meses (   ) Hepatite B e BCG. 
(7) Vacina contra poliomielite (   ) Aos 2, 4, 6 e 12 meses. 
(8) Vacina pneumocócica (   ) Reforço da DT a cada 10 anos. 
(9) Meningocócica C (   ) Aos 9 meses. 
(10) Febre amarela (  ) Febre amarela (uma dose a cada 10 anos), 

tríplice viral (uma dose até 49 anos) e DT 
(reforço a cada 10 anos). 

Resposta: 

(A)  7, 4, 1, 6, 9, 5, 8, 3, 10, 2. 
(B)  7, 3, 1, 6, 9, 5, 8, 4, 10, 2. 
(C) 7, 4, 1, 6, 9, 5, 8, 2, 10, 3. 
(D) 7, 4, 3, 6, 9, 5, 8, 1, 10, 2. 
(E)  7, 4, 2, 6, 9,5 ,8 , 1, 10, 3. 

 

    Questão 14 
 

    Questão 15 
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Não se caracteriza risco para gestante: 

 
(A) Dor de cabeça persistente e visão turva. 
(B) Pressão alta. 
(C) Perda de líquido pela vagina (rompimento da bolsa d’agua) após a 37ª semana de gestação. 
(D) Sangramento vaginal. 
(E) Febre. 

 
 
 
As quedas são as causas mais frequentes de limitação de idosos. Em relação a este 
tema, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) A alimentação e a falta de líquido no corpo, não se caracterizam causas de quedas em 

idosos. 
(B) A má iluminação do ambiente, o uso de chinelo e a presença de tapetes e degraus 

representam risco de quedas para o idoso. 
(C) Estimular a movimentação, desde que seja realizada com segurança, respeitando as 

limitações individuais e da idade. 
(D) Possibilitar o acesso a acessórios que auxiliem no equilíbrio (bengalas, andadores, etc). 
(E) O uso de medicamentos pode ser causa de quedas em idosos. 

 
 

 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
(A) Níveis pressóricos a baixo de 120X85 mmHg em pessoas acima de 18 anos, é considerado 

Hipertensão arterial. 
(B) O SIAB é o sistema de informação de cadastramento e acompanhamento dos hipertensos 
(C) Com relação ao tratamento da hipertensão grave, algumas mudanças de hábitos (redução de 

peso, de sal, bebidas alcoólicas, etc) podem corrigir o problema. 
(D) Os hipertensos são acompanhados pelo ACS através da ficha A. 
(E) Em sua função em atividades coletivas (ex: palestras), o ACS pode abordar conteúdos sobre 

a hipertensão arterial e suas consequências, fatores de riscos, e influência dos hábitos de 
vida. 

 
 
 
Sobre a diabetes assinale a alternativa correta. 

 
(A) A diabetes em crianças é uma doença rara, e ocorre pelo sedentarismo e por que estão 

engordando e comendo muito alimentos industrializados. 
(B) O diabetes tipo II, insulino dependente, ocorre geralmente após os 40 anos e, usualmente, se 

controla apenas com dieta, ou dieta somada a um hipoglicemiante oral. 
(C) O diabetes mal controlado facilita a inflamação de gengivas, cegueira, insuficiência renal e 

úlcera varicosa. 
(D) São risco para diabetes: aumento do volume de urina, sede intensa. 
(E) São sintomas da diabetes obesidade e colesterol elevado. 

 
 
 
 
 

    Questão 16 
 

    Questão 17 
 

    Questão 18 
 

    Questão 19 
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Correlacione as colunas e assinale a alternativa em que todas as respostas estão 
corretas. 

 
(1) Colo uterino (    ) Idade acima de 50 anos, pessoa de pele negra, história familiar. 
(2) Mamas (    ) Uso prolongado de contraceptivos orais. 
(3) Pele (  ) Idade acima de 40 anos, fumo, álcool, prótese dentária mal 

ajustada, dentes quebrados, habito de morder internamente a 
boca, má higiene bucal. 

(4) Próstata (    ) Exposição frequente e demasiada ao sol, pessoas de pele clara. 
(5) Pulmão  (    ) Nuliparidade, historia familiar, primeira gravidez tardia (após os 

30 anos), menarca precoce, menopausa tardia. 
(6) Boca e garganta (   ) Tabagismo, poeira  e poluição ambiental. 
 

Resposta: 
 

(A) 2, 1, 6, 3, 4, e 5. 
(B) 4, 1, 2, 3, 6, e 5. 
(C) 4, 1, 5, 3, 2, e 6. 
(D) 4, 1, 6, 3, 2, e 5. 
(E) 4, 1, 3, 6, 2, e 5. 

 
 
 
 
 

Sobre o câncer de colo de útero, assinale a alternativa que só contenha respostas 
corretas. 

 
I -  Todas as mulheres adultas e idosas, mesmo que não tenham tido relação sexual, toda 

mulher que tem ou já teve relação sexual, em especial com idade entre 25 e 59 anos 
deve realizar o exame Papanicolau. 

II  - A prevenção primária pode ser realizada através do uso de preservativos. 
III - A mulher deve evitar relações sexuais nas 24 horas anteriores ao exame. 
IV - Antes do exame a mulher deve evitar o uso de duchas e medicamentos vaginais nas 48 

horas anteriores. 
V - Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, o exame de Papanicolau deve ser 

realizado anualmente e exames com alteração, a cada 6 meses. 
VI - Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, o exame de Papanicolau deve ser 

realizado anualmente. Caso dois exames seguidos (em um intervalo de um ano) 
apresentem resultado normal, o exame pode passar a ser feito a cada 3 anos. 

 
Resposta: 
 

(A) I, II, IV, VI. 
(B) I, II, IV, V. 
(C) I, II, III, IV, V. 
(D) I, II, IV, V. 
(E) I, II, III, V. 

 
 
 
 
 
 
 

    Questão 20 
 

    Questão 21 
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São sinais e sintomas de atenção para o câncer de mamas, exceto. 
 

(A) Nódulo palpável (caroço). 
(B) Secreção mamilar sanguinolenta. 
(C) Deformidades no formato da mama. 
(D) Alterações na cor da pele. 
(E) Intumescimento das mamas no período pré-menstrual. 

 
 
 
 

 Diz respeito ao cadastramento familiar. 
 

(A) O Diagnóstico Local reúne as informações sobre o território (geográfico, político, etc), a 
população residente (perfil demográfico, epidemiológico, sócioeconômico, cultural, entre 
outros) e identificar as necessidades em saúde, para que a equipe possa elaborar o 
planejamento local. 

(B) deve ser elaborado para um período de 4 anos, apontando os recursos necessários para a 
implementação da APS no município neste período. 

(C) É a representação gráfica interativa com os problemas que se distribuem no território. 
(D) É o conjunto de informações sistematizadas relacionadas a cada família residente na área de 

responsabilidade da equipe de saúde: a composição familiar, o quantitativo de pessoas, 
idade, sexo, as condições de moradia, o perfil social e econômico, as doenças e condições 
referidas, entre outros. 

(E) Trata-se em chegar a um acordo sobre o que se procura saber sobre a comunidade. 
 
 
 
 

 Sobre a busca da humanização e da ética na atenção a saúde assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Autonomia relaciona-se com a tomada de decisão em relação as alternativas que foram 

apresentadas, podendo a pessoa atuar conforme sua escolha. 
(B) O direito a informação é um direito do usuário, e estas devem ser simples, compreensíveis, 

respeitosas e suficientes para escolha, porém, deve ser omitida quando a informação pode 
agravar a situação de saúde do usuário. 

(C) A privacidade e a confiabilidade diz respeito a intimidade, vida privada e honra das pessoas. 
(D) O dever de manter o segredo das informações é obrigação ética dos profissionais de saúde. 
(E) Nas unidades deve-se criar condições para garantir o sigilo dos dados relativos a intimidade 

do usuário e das famílias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Questão 22 
 

    Questão 23 
 

    Questão 24 
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Preencha com a letra V para Verdadeiro ou com F para Falso, e assinale a alternativa 
correta. 

 
I  - Na área adscrita, o número de ACS deve ser suficiente para cobrir pelo menos 90% da 

população cadastrada. (   ) 
II  - O número máximo é de 750 pessoas por ACS. (  ) 
III - Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, 

sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para 
esta definição. (  ) 

IV - É função exclusiva do ACS participar do processo de territorialização e mapeamento da 
área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e 
vulnerabilidades. (  ) 

V  - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
UBS. (  ) 

 
Resposta: 
 

(A) V, V, V, F, F. 
(B) F, V, V, F, F. 
(C) F, V, V, F, V. 
(D) F, V, V, V, F. 
(E) V, F, V, F, V. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa que corresponde ao território microárea 

 
(A) Definido por critérios geográficos; é estático, portanto, não acompanha as mudanças 

contínuas do território.  
(B) Definido por critérios geográficos, políticos, econômicos, sociais e culturais; é dinâmico, pois 

acompanha as mudanças permanentes do território.  
(C) Obedece à lógica político administrativa, sendo adequado para municípios de grande porte, 

para possibilitar a aproximação entre a administração pública e a população. Seu objetivo é 
a delimitação de um território administrativo assistencial, contendo um conjunto de pontos 
de atenção à saúde e uma população adstrita, com vistas ao planejamento urbano e ações 
intersetoriais.  

(D) É de responsabilidade de uma Unidade de APS, com enfoque na vigilância à saúde e 
corresponde à área de atuação de uma, no máximo, três equipes de saúde. Seu objetivo é 
planejar as ações, organizar os serviços e viabilizar os recursos para o atendimento das 
necessidades de saúde dos cidadãos/famílias residentes no território, com vistas à melhoria 
dos indicadores e condições de saúde da comunidade.  

(E) É uma subdivisão do território área de responsabilidade da equipe de saúde. Seu objetivo é 
a delimitação de espaços onde se concentram grupos populacionais homogêneos de risco 
ou não risco, com vistas à identificação das necessidades de saúde das famílias residentes, 
programação e acompanhamento das ações destinadas à melhoria das suas condições de 
saúde. 
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Assinale a alternativa correta. 

 
(A) Ao amamentar, a mãe deve oferecer o peito ao bebê 3 em 3 horas. 
(B) Mães portadoras de HIV/AIDS podem amamentar, desde que estejam em tratamento e 

tenham realizado o tratamento adequadamente durante a gravidez. 
(C) A amamentação do peito deve ser iniciada oferecendo o último peito da mamada anterior. 
(D) Preferencialmente mães com anemia não devem amamentar. 
(E) Um grande tabu que muitas gestantes insistem em questionar é que medicamentos são 

passados ao bebê durante a amamentação. 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) A boca do bebê deve ser higienizada desde o nascimento, com pano ou gaze embebida em 

água filtrada ou fervida.  
(B) A criança começa trocar os dentes de leite por dentes permanentes aos 6 anos de idade. 
(C) Em idosos a redução do fluxo salivar pode favorecer o aparecimento de cáries e doenças 

gengivais. 
(D) A restrição de movimentos é causa de cárie dental. 
(E) Apesar de importante para a saúde geral, a saúde bucal é responsabilidade dos agentes de 

consultório dentário. 
 
 
 
Sobre a hanseníase, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Presença de manchas adormecidas na pele, dores, câibras, formigamento e dormência nos 

braços, mãos e pés. 
(B) Caroços e inchaços no rosto, orelhas, cotovelos e mãos. 
(C) Entupimento constante de nariz com um pouco de sangue e feridas. 
(D) Com um ano de tratamento a pessoa deixa de transmitir a hanseníase. 
(E) Pode haver o aparecimento de ferimentos e bolhas sem que o paciente perceba. 

 
 
 
Sobre a tuberculose assinale a alternativa em que todas as respostas estão corretas. 

 
I - Os sintomas mais frequentes da tuberculose pulmonar é tosse, muitas vezes acompanhadas 

de expectoração. 
II - Febre baixa geralmente no final da tarde. 
III - Fraqueza no corpo. 
IV - A BCG produz prevenção permanente contra a tuberculose. 
V - Identificar os contatos dos pacientes de tuberculose na comunidade e encaminha-los para 

atendimento na UBS. 
VI - A vacinação da BCG é realizada no braço esquerdo da criança de 0 a 4 anos. 
VII - Identificar a marca de vacinação da BCG no braço direito. 

 
Resposta: 

(A) I, II, III, V, VII. 
(B) I, II, III, IV, V, VI. 
(C) I, II, III, IV, V, VII. 
(D) I, II, III, V, VI. 
(E) I, II, IV, V, VI. 
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