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O AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

  

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

2. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

1. O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19.

3. Este caderno é  composto questões de múltipla escolha.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das
quais apenas uma é a correta. 
4. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se
seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.
5.  Para as Provas, o único documento válido para a correção é o Cartão-Resposta cujo preenchimento será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na capa do 
Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato

7.  Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 

11.  O preenchimento da Folha de Respostas deve ser Realizado da seguinte maneira:

6.  Caneta esferográfica de tinta preta ou azul em material transparente.

8.  A prova terá duração de 04h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. Para ACS 
somente será liberado para levar o caderno de questões após as 11h00min da manhã. 
9.  A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas. 

13.  Ao terminar sua prova, o candidato entregará, OBRIGATORIAMENTE, ao fiscal de sala a sua folha de respostas, 
 e assinará a folha de frequência, para que então possa se retirar da sala

10.  A marcação do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato, sendo que este será penalizado pelas 
marcações feitas incorretamente. Não deverá ser feita nenhuma marca na folha resposta fora do campo reservado às 
respostas, prejudicando o desempenho do candidato. 

12.  Os três (03) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente quando o último deles concluir 
a prova, devendo os três assinarem a respectiva ata, respeitando fielmente o horário limite de entrega da folha-resposta. 

PROVAS QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10 

Matemática 11 a 20

Informática Básica 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 40

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ 

Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!

CONCURSOS
INSTITUTO EDUCACIONAL DE ENSINO SABER
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I (para as questões 1 a 3)

O labirinto dos manuais

Há alguns meses troquei meu celular. Um modelo 
lindo, pequeno, prático. Segundo a vendedora, 
era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, 
fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para te-
lefonar. Abri o manual, entusiasmado. “Agora eu 
aprendo”, decidi, folheando as 49 páginas. Já na 
primeira, tentei executar as funções. Duas horas 
depois, eu estava prestes a roer o aparelho. O ma-
nual tentava prever todas as possibilidades. Virou 
um labirinto de instruções!

Na semana seguinte, tentei baixar o som da cam-
painha. Só aumentava. Buscava o vibracall, não 
achava. Era só alguém me chamar e todo mundo 
em torno saía correndo, pensando que era o alar-
me de incêndio! Quem me salvou foi um motoris-
ta de táxi.

— Manual só confunde – disse didaticamente. – 
Dá uma de curioso.

Insisti e finalmente descobri que estava no vibra-
call há meses! O único problema é que agora não 
consigo botar a campainha de volta!

Atualmente, estou de computador novo. Fiz o que 
toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro. 
Na capa, a promessa: “Rápido e fácil” – um guia 
prático, simples e colorido! Resolvi: “Vou seguir 
cada instrução, página por página. Do que adian-
ta ter um supercomputador se não sei usá-lo?”. 
Quando cheguei à página, minha cabeça latejava. 
O livro tem 342! Cada vez que olho, dá vontade 
de chorar! Não seria melhor gastar o tempo relen-
do Guerra e Paz*?

Tudo foi criado para simplificar. Mas até o mi-
cro-ondas ficou difícil. A não ser que eu queira 
fazer pipoca, que possui sua tecla própria. Mas 
não posso me alimentar só de pipoca! Ainda se 
emagrecesse... E o fax com secretária eletrônica? 
O anterior era simples. Eu apertava um botão e 
apagava as mensagens. O atual exige que eu to-
que em um, depois em outro para confirmar, e de 
novo no primeiro! Outro dia, a luzinha estava pis-
cando. Tentei ouvir a mensagem. A secretária dis-
parou todas as mensagens, desde o início do ano!

Eu sei que para a garotada que está aí tudo parece 

muito simples. Mas o mundo é para todos, não é? 
Talvez alguém dê aulas para entender manuais! 
Ou o jeito seria aprender só aquilo de que tenho 
realmente necessidade, e não usar todas as fun-
ções. É o que a maioria das pessoas acaba fazen-
do!

(Walcyr Carrasco, Veja SP, 19.09.2007. Adapta-
do)
QUESTÃO 01 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

O emprego da vírgula depois da expressão “Na 
semana seguinte, tentei baixar o som da campainha.”, 
deu-se por ser um caso de:

a) Oração subordinada adverbial temporal
b) Adjunto adverbial de tempo topicalizado
c) Advérbio de lugar
d) Oração principal

QUESTÃO 02 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Na expressão em destaque, Virou um labirinto 
de instruções! A expressão em negrito funciona 
como:

a) Adjetivo

b) Predicativo do sujeito

c) Predicado verbal

d) Objeto direto
QUESTÃO 03 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Na expressão em destaque, (...) Fiz o que toda 
pessoa minuciosa (...). A palavra minuciosa é si-
nônima de:

a) Detalhista

b) Obsessiva

c) Maníaca

d) Genérica
QUESTÃO 04 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) Assinale a alternativa que não esteja 
em conformidade com a norma culta:

a) Chegaremos ao Rio de Janeiro às 22 ho-
ras.

b) Fui em Anápolis no ano passado.
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c) Estava ao telefone quando ela chegou.

d) Você pode sentar-se à mesa.
QUESTÃO 05 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

É fundamental pessoas de diversas etnias, é 
fundamental que existam diversas opiniões, in-
clusive contrárias à minha. (Autor desconhecido)

A oração em destaque, no texto supracitado, é 
classificada como:

a) Oração principal

b) Oração subordinada substantiva pre-
dicativa

c) Oração subordinada substantiva sub-
jetiva

d) Oração subordinada substantiva com-
pletiva nominal

Texto II (para as questões 6 e 7)

A essência da teoria democrática é a supressão de 
qualquer imposição de classe, fundada no postu-
lado ou na crença de que os conflitos e problemas 
humanos – econômicos, políticos, ou sociais 
– são solucionáveis pela educação, isto é, pela 
cooperação voluntária, mobilizada pela opinião 
pública esclarecida. Está claro que essa opinião 
pública terá de ser formada à luz dos melhores 
conhecimentos existentes e, assim, a pesquisa 
científica nos campos das ciências naturais e das 
chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais 
ampla, a mais vigorosa, a mais livre, e a difusão 
desses conhecimentos, a mais completa, a mais 
imparcial e em termos que os tornem acessíveis a 
todos.

(Anísio Teixeira, Educação é um direito. Adapta-
do.)
QUESTÃO 06 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Na palavra em destaque,  a palavra essência é 
acentuada graficamente por ser:

a) Proparoxítona

b) Oxítona

c) Monossílabo tônico terminado em 
a.

d) Paroxítona terminada em ditongo 

crescente
QUESTÃO 07 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) Na palavra em destaque, a palavra 
postulado é:

a) Adjetivo

b) Advérbio

c) Pronome substantivo

d) Substantivo
QUESTÃO 08 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) Assinale a alternativa em que as pa-
lavras não estejam grafadas corretamente:

a) Xadrez, xarope, lixo, luxo, lagarti-
xa

b) Mexer, mexerica, mexicano, mecha 
(cabelo), mexa (verbo)

c) Estágio, privilégio, prestígio, reló-
gio, refúgio

d) Náusea, louza, puzemos, uzura, 
inexorável

QUESTÃO 09 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) A construção foi vistoriada pelo en-
genheiro. A expressão em negrito é classificada 
como:

a) Objeto indireto

b) Complemento nominal

c) Predicativo do sujeito

d) Agente da passiva

QUESTÃO 10 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

A aula foi ministrada pela professora. A estrutura 
em negrito é classificada como:

a) Sujeito simples e paciente

b) Sujeito simples e agente

c) Sujeito composto

d) Sujeito indeterminado
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Matemática 

QUESTÃO 11 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) Apresenta-se a seguir algumas sen-
tenças matemáticas. Julgue quais delas são verda-
deiras e quais são falsas.

Qual(is) da(s) afirmativa(s) é/são falsa(s)?

a.(    ) Apenas I
b.(    ) Apenas II
c.(    ) Apenas II e III
d.(    ) Apenas I e III

QUESTÃO 12 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Amós comprou um terreno em formato retangular, 
sendo um de seus lados limitado por um riacho. 
Como este terreno ainda não está cercado, ele pre-
tende contratar um profissional para fazer uma cer-
ca de arame liso com cinco fios em todos os lados 
(exceto o lado limitado pelo riacho). Sabe-se que 
os lados menores do terreno possuem 20 metros de 
comprimento e o maior 45 metros. Quantos metros 
de arame serão necessários para fazer essa cerca?

a.(    ) 85 metros
b.(    ) 130 metros
c.(    ) 650 metros
d.(    ) 425 metros

QUESTÃO 13 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Porcentagem, representada pelo símbolo %, é a 
divisão de um número qualquer por 100. A expres-
são 25%, por exemplo, significa que 25 partes de 
um todo foram divididas em 100 partes. Há três 

formas de representar uma porcentagem: forma 
percentual, forma fracionária e forma decimal.

Fonte: Raul Rodrigues de Oliveira. Porcentagem.

www.mundoeducacao.uol.com.br 

Nesse sentido, qual a representação fracionária de 
2,5% de 12,5%, aproximadamente?

a.(    ) 

b.(    ) 

c.(    ) 

d.(    ) 

QUESTÃO 14 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Emanuel recebe R$2.700,00 ao final de um mês 
de trabalho. Desse valor são descontados 9% para 
determinado instituto previdenciário. Do restante, 

Emanuel utiliza  para despesas com carro e trans-
portes. Após realizar todos esses descontos, quan-
to sobra para Emanuel?

a.(    ) R$307,12
b.(    ) R$2.457,00
c.(    ) R$2.149,87
d.(    ) R$2.700,00

QUESTÃO 15 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

O Brasil registrou nesta sexta-feira 
(28/10/2022) 119 novas mortes pela Covid-19 
nas últimas 24 horas, totalizando 688.132 desde o 
início da pandemia. Com isso, a média móvel de 
mortes nos últimos 7 dias é de 79, com variação de 
+84% em relação aos últimos 7 dias, fazendo com 
que a média móvel esteja em alta pelo terceiro dia 
seguido. Os números são os seguintes:

·	Total de mortes: 688.132

·	Registro de mortes em 24 horas: 119

·	Média de mortes nos últimos 7 dias: 79 (varia-
ção em 14 dias: +84%)

·	Total de casos conhecidos confirma-
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dos: 34.864.317

·	Registro de casos conhecidos confirmados em 
24 horas: 6.669

·	Média de novos casos nos últimos 7 dias: 6.020 
(variação em 14 dias: +46%)

Fonte: Consórcio de veículos de imprensa. https://g1.globo.com/saude/

coronavirus/ 

De acordo com os dados, qual o percentual aproxi-
mado de pessoas mortas por covid-19 em relação 
ao total de casos conhecidos confirmados?

a.(    ) 3%
b.(    ) 1,97%
c.(    ) 2,13%
d.(    ) 3,97%

QUESTÃO 16 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Quase metade da população brasileira estimada 
respondeu ao Censo 2022. Desde o início do le-
vantamento, em 1º de agosto, até 2 de outubro, fo-
ram recenseadas 104.445.750 pessoas. Esse total 
corresponde a 49% da população estimada do país. 
O segundo balanço da coleta do Censo Demográfi-
co 2022 foi divulgado nesta segunda-feira (03/10) 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE). 

Foram visitados 36.567.808 domicílios. Da po-
pulação recenseada até agora, 52% são mulheres 
e 48% homens. A maior parte dos brasileiros que 
responderam à pesquisa estão no Sudeste (42,0%), 
seguido pelo Nordeste (27,0%), Sul (14,3%), Nor-
te (8,9%) no Centro-Oeste (7,8%). 

O Censo é uma pesquisa socioeconômica com-
pleta, realizada a cada 10 anos, que produz infor-
mações atualizadas sobre o país com os detalhes 
necessários para planejar políticas públicas gover-
namentais, investimentos e para a distribuição de 
recursos federais entre estados e municípios.

Fonte: IBGE, 2022. https://www.gov.br

É correto afirmar que, em relação à população 
recenseada,

a.(    ) 54.311.790 são homens.
b.(    ) 50.133.960 são mulheres.
c.(    ) 43.867.215 estão localizadas na região 

sudeste.
d.(    ) 28.200.353 estão localizadas na região 

norte.

QUESTÃO 17 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) 

João Maria está construindo uma piscina em sua 
casa em forma de um paralelepípedo retangular. 
As dimensões dessa piscina estão descritas na ima-
gem a seguir.

João Maria pretende revestir o fundo dessa piscina 
com azulejos quadrado que medem   cada 
um. Sabe-se que em uma caixa de azulejos contém 

, cada caixa custa R$156,00 e que são ven-
didas somente caixas fechadas, não sendo possível 
comprar pequenas frações. Quanto João Maria ne-
cessitaria para revestir todo o fundo dessa piscina?

a.(    ) R$819,00
b.(    ) R$180,00
c.(    ) R$836,00
d.(    ) R$936,00

QUESTÃO 18 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Juro é a remuneração cobrada pelo empréstimo 
de dinheiro. É expresso como um percentual so-
bre o valor emprestado e pode ser calculado de 
duas formas: juros simples ou juros compostos. O 
juro pode ser compreendido como uma espécie de 
“aluguel” de dinheiro. Quando uma pessoa toma 
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Informática Básica
emprestado, a juros simples, R$20.500,00 qual o 
montante que ela pagará ao final de um período 
de dois anos, considerando a taxa de juros de 2% 
a.m.?

a.(    ) R$28.340,00
b.(    ) R$30.340,00
c.(    ) R$9.840,00
d.(    ) R$9.340,00

QUESTÃO 19 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Marcos construiu uma sala de estar em sua casa 
em formato de cubo cuja medida de suas arestas é 
6 metros. Ele fez um orçamento para pintar todas 
as paredes dessa sala (com exceção do solo e do 
teto) e constatou que serão necessárias duas latas 
de tinta para cobrir todas as paredes laterais. Mar-
cos desconsiderou em seu cálculo os espaços des-
tinados para portas e janelas. Nesse sentido, com 
uma lata de tinta Marcos conseguirá pintar quantos 
metros quadrados?

a.(    ) 

b.(    ) 

c.(    ) 

d.(    ) 

QUESTÃO 20 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a população estimada do es-
tado do Pará em 2021 é de 8.777.124 pessoas. Já a 
população estimada da cidade de Tucumã-PA é de 
40.661 pessoas. Considerando os dados apresen-
tados, a população estimada de Tucumã-PA repre-
senta que porcentagem da população estimada do 
Estado do Pará?

a.(    ) 46%
b.(    ) 4,6%
c.(    ) 40,6%
d.(    ) 0,46%

QUESTÃO 21 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Os respectivos programas Word, Excel, Power Point e 
Paint geram arquivos com as extensões: 

A) DOCX, CAL, PPTX e JPG.

B) TXT, CAL, PDF e PNG.

C) DOCX, XLSX, PPTX e PNG

D) PDF, XLSX, PSD e JPG

 
QUESTÃO 22 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Observe a figura a seguir da faixa de opções do Word 
2013 e assinale a questão correta:

Considerando a imagem acima: 

A) O “pincel de formatação” é utilizado para copiar 
toda a formatação de um objeto e aplicá-la a outro 
objeto. 

B) A opção “Colar” só permite cópias mantendo a for-
matação original

C) A única forma de alterar o tamanho da fonte, é tro-
cando o número “12”, pelo tamanho desejado

D) O texto está alinhado à direita

QUESTÃO 23 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Leia o enunciado:

[...]

“O crime cibernético é uma atividade criminosa que 
tem como alvo ou faz uso de um computador, uma 
rede de computadores ou um dispositivo conectado 
em rede. Não todos, mas a maioria dos crimes ciber-
néticos é cometida por cibercriminosos ou hackers que 
querem ganhar dinheiro. No entanto, ocasionalmente, 
o crime cibernético visa danificar computadores ou re-
des por outros motivos que não o lucro. Nesses casos, 
os motivos podem ser pessoais ou políticos.”

[...]

Fonte: Kaspersky
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Conhecimentos Específicos Quais dessas alternativas representam ataques de 
Malwares.

A) Phishing, worm, trojan e ransomware.

B) vírus, firewall, bots e adware.

C) Update, rootkit, Anydesk e Botnets.

D) Smash, vírus, Anydesk e Team Viewer 

QUESTÃO 24 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

É função do explorador de arquivos do Windows 
(Windows Explorer), exceto: 

A) É utilizado para cópia, exclusão, organização 
movimentação e todas as atividades de 
gerenciamento de arquivos. 

B) É um gerenciador de arquivos e pastas do 
sistema operacional Windows. 

C) Com ele é possível criar e realocar pastas e 
subpastas.

D) É possível fazer a gestão de cores, aparência e 
layout do sistema Windows. 

QUESTÃO 25 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

Qual formula é necessária para que seja impresso o 
resultado R$ 40,00 na célula A3?

A) =SOMA(A1;D1:C1)

B) =SOMA(A1:D1;C1)

C) =SOMA(A1;D1)

D) =SOMA(A1:D1)

QUESTÃO 26 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA)

 – Promulgada no ano de mil novecentos e noventa 
(1990) a Lei Nº 8.069, dispõe sobre:

a) Estatuto da Criança e do Adolescente;
b) Estatuto de Atenção e Cuidados a Pessoa 

Idosa;
c) Estatuto da Família;
d) Estatuto do Sistema Único da Saúde;

QUESTÃO 27 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) – Durante a primeira infância, o sis-
tema imunológico das crianças está em estado de 
maturação. Para evitar o acometimento de doen-
ças nesta fase, as crianças recebem proteção ex-
tra através do uso de vacinas, disponibilizadas ou 
não na rede pública. Sabendo-se disso, identifique 
quais patologias a seguir tem origem viral.

a) Rubéola e Sarampo;
b) Sífilis e Hepatite A;
c) HIV e Leptospirose;
d) Poliomielite e Sífilis;

QUESTÃO 28 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) – Classifique abaixo qual alternativa 
não se enquadra nos conceitos e aplicação da edu-
cação em saúde:

a) As práticas de educação em saúde são ine-
rentes ao trabalho em saúde, mas muitas 
vezes estão relegadas a um segundo plano 
no planejamento e organização dos servi-
ços, na execução das ações de cuidado e na 
própria gestão.;

b) As práticas de educação em saúde envol-
vem três segmentos de atores prioritários: 
os profissionais de saúde que valorizem a 
prevenção e a promoção tanto quanto as 
práticas curativas; os gestores que apoiem 
esses profissionais; e a população que ne-
cessita construir seus conhecimentos e au-
mentar sua autonomia nos cuidados, indi-
vidual e coletivamente;

c) A educação em saúde, então, é prática pri-
vilegiada no campo das ciências da saúde, 
em especial da saúde coletiva, uma vez que 
pode ser considerada no âmbito de práticas 
onde se realizam ações em diferentes orga-
nizações e instituições por diversos agen-
tes dentro e fora do espaço convencional-
mente reconhecido como setor saúde;

d) É um conjunto de procedimentos que, 
no contexto do Sistema Único de Saúde 
(SUS), envolve alta tecnologia e alto custo, 
com o objetivo de promover à população 
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acesso a serviços qualificados, integrando-os 
aos demais níveis de atenção à saúde (aten-
ção básica e de média complexidade);

QUESTÃO 29 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) - As principais modalidades de indica-
dores de saúde são:

a) Aquisição de bens de consumo;
b) Elevação do produto interno bruto (PIB) e 

rebaixamento do índice de desenvolvimento 
humano (IDH);

c) Nutrição / crescimento e desenvolvimento;
d) Disrupção geográfica;

QUESTÃO 30 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) - Historicamente, a ideia de Ética sur-
giu na antiga Grécia, por volta de 500 – 300 a.C, 
através das observações de Sócrates e seus Discípu-
los. Neste concurso seu edital traz em seu conteúdo 
programático noções sobre ética e cidadania. Ao que 
se refere à ética, seu significado encontra-se correto 
na questão de letra:

a) Ética o conjunto de direitos e deveres pelo 
qual o cidadão, o indivíduo está sujeito no 
seu relacionamento com a sociedade em que 
vive;

b) Ética é um conjunto de valores morais e 
princípios que norteiam a conduta humana;

c) Ética é o conjunto de formalidades, de pala-
vras e atos que os cidadãos adotam entre si 
para demonstrar mútuo respeito e considera-
ção; boas maneiras, cortesia, polidez;

d) Conjunto de valores, de normas e de noções 
do que é certo ou errado, proibido e permi-
tido, dentro de uma determinada sociedade, 
de uma cultura.

QUESTÃO 31 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) – A malária, conhecida tecnicamente 
como paludismo, é considerada endêmica em quais 
regiões brasileiras:

a) Acre, Amapá e Amazonas;
b) Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo;
c) Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais;
d) Espirito Santo, Mato Grosso do Sul e Rio de 

Janeiro.

QUESTÃO 32 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) – Classifique qual animal abaixo é 
considerado um reservatório natural da Leishmanio-
se em área urbana.

a) Gatos e Roedores;
b) Mosquitos e Galináceos;
c) Invertebrados em geral;
d) Cães Domésticos;

QUESTÃO 33 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) -  Classifique abaixo o rol de patolo-

gias denominadas infecções sexualmente transmis-
síveis:

a) Diabetes, Hipertensão Arterial e Doença de 
Chagas;

b) Sífilis, Malária e Calazar;
c) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e 

Tuberculose;  
d) Hepatite B e Sífilis;

QUESTÃO 34 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) – Respectivamente a Tuberculose e 
a Hanseníase são causadas pelos patógenos do tipo:

a) Plasmodium e Leishmaniose
b) Mycobacterium leprae e Leishmaniose sp.;
c) Mycobacterium tuberculosis e Mycobace-

rium leprae;
d) Trypanosoma cruzi e Mycobacterium leprae;

QUESTÃO 35 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) – Estabeleça abaixo o conjunto de 
doenças não transmissíveis de interesse médico no 
período gestacional.

a) Diabetes e Malária;
b) Diabetes e Hipertensão arterial;
c) Sífilis e HIV;
d) HIV e Hepatite C

QUESTÃO 36 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) -   As atribuições dos profissionais das 
equipes de atenção básica devem seguir as referidas 
disposições legais que regulamentam o exercício de 
cada uma das profissões. Porém, dentro das atribui-
ções da política nacional de atenção básica (PNAB), 
algumas atribuições são comuns a todos os profis-
sionais. Abaixo estas atribuições comuns estão cita-
das incorretamente na questão:

a) Planejar, gerenciar e avaliar as ações de-
senvolvidas pelos Agentes Comunitários de 
Saúde em conjunto com os outros membros 
da equipe;

b) Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos e vulnerabilidades;

c) Realizar o cuidado da saúde da população 
adscrita, prioritariamente no âmbito da uni-
dade de saúde, e, quando necessário, no do-
micílio e nos demais espaços comunitários;

d) Realizar busca ativa e notificar doenças e 
agravos de notificação compulsória e de ou-
tros agravos e situações de importância lo-
cal;

QUESTÃO 37 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) – Dentre as alternativas abaixo, esco-
lha aquela que se classifica como atribuição especí-
fica do Agente Comunitário de Saúde.
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a) Participar do gerenciamento dos insumos ne-
cessários para o adequado funcionamento da 
UBS;

b) Encaminhar, quando necessário, usuários a 
outros pontos de atenção, respeitando fluxos 
locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento dto plano terapêutico de-
les;

c) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, 
todas as famílias e indivíduos sob sua res-
ponsabilidade. As visitas deverão ser progra-
madas em conjunto com a equipe, conside-
rando os critérios de risco e vulnerabilidade 
de modo que famílias com maior necessi-
dade sejam visitadas mais vezes, mantendo 
como referência a média de uma visita/famí-
lia/mês; 

d)  Realizar diagnóstico com a finalidade de 
obter o perfil epidemiológico para o planeja-
mento e a programação em saúde bucal;

QUESTÃO 38 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) – A área de medicina tropical estuda 
o comportamento de patologias de áreas endêmicas 
e também de baixo investimento em pesquisa 
clínica, essas mesmas patologias são popularmente 
conhecidas como doenças negligenciadas. Entre 
elas estão:

a) Diabetes e Tuberculose;
b) Hanseníase e HIV;
c) HIV e Malária;
d) Malária de Doença de Chagas;

QUESTÃO 39 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) – Qual doença abaixo tem em seu ci-
clo de transmissão a presença de um vetor.

a) Hepatite A;
b) Hepatite B;
c) Doença de Chagas;
d) Poliomielite;

QUESTÃO 40 (IEDES–2022–Prefeitura de Rio 
Maria  – PA) - O Inamps se constituía como a polí-
tica pública de saúde que vigorava antes da criação 
do SUS e foi extinto pela lei federal 8.689, em 1993. 
O antigo Instituto era responsável pela assistência 
médica aos trabalhadores que contribuíam com a 
previdência social. Os setores da população que não 
faziam esta contribuição não podiam acessar estes 
serviços. Com a criação do SUS, o atendimento pas-
sou a ser universal, ou seja, qualquer pessoa pode 
acessar o serviço público de saúde em qualquer par-
te do país. O acesso à saúde como direito do cidadão 
brasileiro e dever do estado, passou a vigorar com a 
criação da carta magna da república brasileira, cria-
da no ano de:

a) 1998
b) 1990

c) 1982
d) 1988


