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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Observe as frases abaixo e as palavras em destaque em cada uma delas. Assinale a alternativa que 

apresenta uma informação VERDADEIRA. 

I - O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão 

de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. (Carlos Drummond de Andrade) 

II - Perder tempo em aprender coisas que não interessam, priva-nos de descobrir coisas 

interessantes. (Carlos Drummond de Andrade) 

III - Há certo gosto em pensar sozinho. É ato individual, como nascer e morrer. (Carlos Drummond 

de Andrade) 

a) A palavra destacada na frase I trata-se de um verbo. 

b) A palavra destacada da frase I é um substantivo, da frase II é adjetivo e da frase III é verbo. 

c) As palavras destacadas nas frases I e III são verbos. 

d) Todas as palavras destacadas são substantivos. 

e) A palavra destacada da frase I é um verbo, da frase II é substantivo e da frase III é verbo. 

2 - Há palavras adequadas e inadequadas considerando o sentido contextual e as normas de uma 

determinada língua. Nesse sentido, observe e assinale a alternativa cujas palavras completam 

CORRETAMENTE, na ordem dada, as lacunas abaixo: 

I - O otimista ________________tanto quanto o pessimista, mas não sofre por antecipação.  

(Fernando Sabino) 

II - Quando eu _______________ menino, os mais velhos ____________________ : o que você quer 

ser quando crescer? Hoje não _____________________ mais. Se perguntassem, eu diria que quero 

ser menino. (Fernando Sabino) 

a) era – erra – perguntavam – perguntam 

b) erra – era – perguntam – perguntavam  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA - SC 

 

4 
 

c) erra – erra – perguntam – perguntam 

d) era – era – perguntavam – perguntavam 

e) erra – era – perguntavam – perguntam  

3 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras sejam trissílabas:  

a) espaço – aprender – sozinho – menino 

b) mundo – colchão – coisas - espaço 

c) otimista – pessimista – antecipação – interessam 

d) descobrir – coisas – raios – peixe  

e) cafeína – afiado – enxaguou – pneumonia  

4 - Assinale a alternativa que apresenta as palavras que completam corretamente as lacunas das 

seguintes frases: 

I – Não irei ao supermercado _______________ está chovendo. 

II –__________________não se aproximou de seu pai? 

III – Diga-me o ________________ de sua decisão. 

a) porque - porque – porque 

b) por que - por que – por quê 

c) porque - por que – porquê 

d) por que - por que – por que 

e) porquê - por que – por quê 

5 - Assinale a alternativa que apresenta, na ordem dada, palavras sinônimas para aquelas destacadas 

no texto. Observe que seja mantido o mesmo sentido do texto original: 

 “No outro dia, esperou o marido sair para trabalhar e correu para o quarto. Abrindo a gaveta da 

penteadeira, desembrulhou o espelho, olhou e deu um passo atrás. Fez o sinal da cruz tapando a 
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boca com as mãos. Em seguida, guardou o espelho na gaveta e saiu chorando. - Ah, meu Deus! - 

gritava ela desnorteada. - É o retrato de outra mulher! Meu marido não gosta mais de mim! A outra 

é linda demais! Que olhos bonitos! Que cabeleira solta! Que pele macia! A diaba é mil vezes mais 

bonita e mais moça do que eu!”  

a) desenrolou – fechando – desnivelada – rugosa  

b) abriu – tampando – regulada – ríspida   

c) desfez – abrindo – desgovernada – sedosa  

d) desenrolou – tampando – desorientada – acetinada 

e) desenrolou – rasgando – tranquila – branda  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Seja a fração . Assinale a alternativa que corresponde à representação decimal dessa fração. 

a) 0,00734 

b) 73,40 

c) 0,734 

d) 7,340 

e) 0,0734 

7 - O termo geral de uma sequência numérica é dado por , para . Essa sequência 

numérica é uma progressão: 

a) Aritmética, cuja razão é  

b) Geométrica, cuja razão é  

c) Aritmética, cuja razão é  

d) Geométrica, cuja razão é  

e) Geométrica, cuja razão é  

8 - Em uma granja um criador de 34 matrizes tem ração para alimentar os animais por 25 dias. Se ele 

adquiriu mais 16 matrizes e dobrou a quantidade de ração, por quantos dias terá ração suficiente para 

alimentar esses animais?  

a) 28 dias 
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b) 34 dias 

c) 35 dias 

d) 37 dias 

e) 36 dias 

9 - O preço à vista de uma geladeira é de R$ 3.600,00 e o preço no crediário permite que essa mesma 

geladeira seja paga em 18 prestações mensais iguais de R$ 228,00 cada. Sendo assim, optando por 

financiar a compra da geladeira, o valor total a ser pago pela mesma, em relação ao preço à vista, 

aumenta em: 

a) 25% 

b) 23% 

c) 17% 

d) 14% 

e) 16% 

10 - Considere os números inteiros positivos , tal que: 

 ,  e  . O valor de  é igual a: 

a) 72 

b) 74 

c) 60 

d) 59 

e) 48 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O Estado de Santa Catarina está localizado na região Sul do Brasil e sua população passa dos 6 

milhões de habitantes. Com uma área de 95 mil quilômetros quadrados, é o 20º estado em extensão 

territorial. Santa Catarina faz divisa com os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul e tem 450 

quilômetros de costa oceânica no Atlântico. Além disso, o(s) país(es) da América do Sul que faz(em) 

fronteira com Santa Catarina é(são): 

a) Argentina e Uruguai 

b) Uruguai 

c) Argentina e Paraguai 
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d) Argentina 

e) Paraguai 

12 - Com relação ao município de Alto Bela Vista: 

I- O gentílico dos cidadãos que abitam em Alto Bela Vista é: bela-vistense. 

II – Um dos pioneiros do município foi o Sr. Vicente Duarte. 

III – A emancipação de Alto Bela Vista como município ocorreu em 1995. 

IV- Faz divisa ao oeste e ao sul com o Rio Grande do Sul. 

V- A maioria da população define sua crença religiosa como evangélica. 

a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

13 - Segundo dados da Embrapa, 2017, os maiores produtores de grãos do Brasil são 

respectivamente:  

a) Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul 

b) Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná 

c) Mato Grosso, Paraná e São Paulo  

d) Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 

e) Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul 

14 - Quinto maior país do mundo em termos populacionais, o Brasil detém também um dos mais 

modernos sistemas de votação já implantados.  Engana-se, porém, quem pensa que o voto eletrônico 

é exclusividade brasileira. Segundo o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência 
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Eleitoral (IDEA Internacional), sediado em Estocolmo (Suécia), 32 países souberam tirar proveito 

dos avanços tecnológicos para agilizar e garantir a lisura de seus processos eleitorais. No Brasil o uso 

das urnas eletrônicas deu-se inicialmente em eleições municipais e, à época, 32 milhões de pessoas 

puderam votar em alguma das 70 mil urnas eletrônicas espalhadas por 57 cidades. A cifra 

representava um terço dos votantes naquele ano. Assinale a alternativa que indica o ano em que o 

dispositivo começou a ser utilizado massivamente no Brasil. 

a) 1996 

b) 1998 

c) 2000 

d) 2002 

e) 2004 

15 - Com mais de duas décadas de existência, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais 

abrangente iniciativa de integração regional da América Latina, surgida no contexto da 

redemocratização e reaproximação dos países da região ao final da década de 80.  O Tratado de 

Assunção, instrumento fundacional do MERCOSUL, estabeleceu um modelo de integração profunda, 

com os objetivos centrais de conformação de um mercado comum - com livre circulação interna de 

bens, serviços e fatores produtivos - o estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC) no 

comércio com terceiros países e a adoção de uma política comercial comum. Assinale a alternativa 

que aponta os membros fundadores do MERCOSUL:  

a) Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela. 

b) Brasil, Bolívia, Paraguai e Venezuela. 

c) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

d) Brasil, Uruguai, Peru e Paraguai.  

e) Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. 
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INFORMÁTICA 

16 - Função do pressionamento das teclas CTRL + B, em uma planilha de uma pasta do Microsoft 

Excel recém-criada e com adição de conteúdo em suas células: 

a) Criar nova planilha 

b) Fechar 

c) Salvar Como 

d) Criar nova Pasta 

e) Alternar entre Pastas 

17 - Se quisermos gerar o valor 15 em uma célula de determinada pasta do Microsoft Excel, qual das 

fórmulas listadas a seguir, aplicadas a célula, NÃO permitirá atingir este valor: 

a) =4+3*3 

b) =4*3+3 

c) =3+4*3 

d) =3+3*4 

e) =3*4+3 

18 - Com um documento aberto no Microsoft Word, se quisermos copiar o formato de uma parte do 

texto para várias outras partes neste mesmo texto, qual das opções representa as ações ou recursos 

que devemos utilizar: 

a) Clicar rapidamente uma vez sobre a ferramenta Pincel e selecionar as partes de texto com o 

mouse que deseja aplicar o formato. 

b) Clicar rapidamente uma vez sobre a ferramenta Pincel e usar o CTRL+V para copiar o 

formato nas outras partes de texto que deverão ser selecionadas em seguida com o mouse. 

c) Selecionar o texto com o formato aplicado, pressionar CTRL+C e depois selecionar com o 

mouse as outras partes de texto que deseja aplicar o formato. 
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d) Clicar rapidamente duas vezes sobre a ferramenta Pincel e selecionar com o mouse as partes 

de textos que deseja aplicar o formato. 

e) Manter a tecla SHIFT sobre o texto que deseja usar o formato, selecionar o mesmo com o 

mouse e após isso selecionar também com o mouse a parte do texto que deseja aplicar o 

formato e pressionar ctrl + c. 

19 - A utilização da combinação das teclas SHIFT + F3 em uma parte ou texto selecionado de um 

documento aberto do Microsoft Word, poderá realizar qual tipo de mudança dentre as listadas a 

seguir: 

a) Irá aplicar o formato padrão definido para a parte do texto selecionada. 

b) Irá sublinhar todo o texto selecionado. 

c) Irá criar uma tabela com o texto selecionado. 

d) Irá transformar em itálico o texto selecionado. 

e) Irá modificar o texto para: MAIUSCULA, MINUSCULA ou com a primeira letra de cada 

palavra em maiúsculo, dependendo do formato atual daquela parte do texto. 

20 - Considerando o uso dos recursos da INTERNET, em que consiste o processo conhecido como 

UPLOAD: 

a) Baixa de arquivos ou dados de um computador remoto ou servidor para um computador 

local. 

b) Envio de dados ou arquivos de um computador local para um computador remoto ou 

servidor. 

c) É verificar a velocidade de conexão do dispositivo com a INTERNET. 

d) É nome dado para o envio de e-mails. 

e) É o nome dado para o recebimento de –mails. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

21 - São princípios e diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:  

a) Universalidade, coordenação do cuidado e integridade. 

b) Universalidade, equidade e resolutividade. 

c) Universalidade, equidade e integridade. 

d) Equidade, resolutividade e integridade. 

e) Nenhuma das alternativas. 

22 - A população adscrita por equipe de Atenção Básica (AB) e de Saúde da Família (ESF), segundo 

a portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, deve ser de: 

a) 2.000 a 2.500 habitantes. 

b) 2.000 a 3.500 habitantes. 

c) 2.000 a 3.000 habitantes. 

d) 3.5000 a 4.000 habitantes. 

e) Nenhuma das alternativas, sendo que pode ser estipulado pelo município. 

23 - A Equipe de Saúde da Família (ESF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à 

reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. Recomenda-se, para a 

Equipe de Saúde da Família (ESF), conforme a portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017: 

a) Poderá fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de 

saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar 

ou técnico em saúde bucal. 

b) O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios 

demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local. 
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c) Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-

se a cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS. 

d) Recomenda-se a cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por 

ACS para todas as Equipes de Saúde da Família (ESF). 

e) Estão corretas as letras a, b, c. 

24 - Na constituição federal foi criado o sistema único de saúde (SUS) que passou a oferecer a todos 

os brasileiros acesso gratuito e universal. Qual o ano que o SUS foi criado? Assinale a alternativa 

correta. 

a) 1987 

b) 1989 

c) 1998 

d) 1992 

e) 1986 

25 - As infecções sexualmente transmissíveis podem ter origem de vários microorganismos 

patológicos. Assinale a alternativa que não se refere a origem viral. 

a) HPV 

b) Hepatite B 

c) AIDS  

d) Papiloma Vírus 

e) Gonorréia 

26 - Como se chama o primeiro leite que desce nas mamas logo após o parto, que será o leite mais 

importante para o bebê?  

a) Leite Colostro 

b) Leite Maduro 
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c) Leite Natural 

d) Primeiro leite 

e) Leite gordo 

27 - Dentre as atribuições do ACS e ACE, conforme a portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, 

temos: 

a) Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar 

todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da 

Atenção Básica vigente. 

b) Registrar para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético. 

c) Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados. 

d) Está correta apenas a letra A. 

e) Estão corretas as alternativas das letras A, B, C. 

28 - Assinale V (Verdadeira) e F (Falsa) nas opções abaixo no que se refere às funções 

desempenhadas pelos ACS: 

(  ) Os ACS só realizarão a execução dos procedimentos que requeiram capacidade técnica específica 

se detiverem a respectiva formação, respeitada autorização legal. 

(  ) Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde 

de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território. 

(   ) Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde. 

(   ) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas. 

(   ) Todas as alternativas estão corretas. 

A sequência correta é: 

a) F, V, F, V, V  
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b) F, V, F, F, V 

c) F, F, F, V, V 

d) V, V, V, F, F 

e) F, F, V, V, F 

29 - Segundo o MS entende-se como promoção da saúde. Assinale a alternativa correta: 

a) Busca garantir o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, 

promovendo o uso sustentável da biodiversidade nacional. 

b) A promoção da saúde consiste num conjunto de estratégias focadas na melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos e coletividades. 

c) As ações de promoção da saúde não são potencializadas por meio da articulação dos 

diferentes setores da saúde, além da não articulação com outros setores. 

d) Programa de Saúde que garante o atendimento integral às populações em situação de 

vulnerabilidade e desigualdade social. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

30 - A Diabetes Mellitus (DM), é uma doença que vem crescendo na população brasileira, com maior 

prevalência na população adulta. Sobre a diabetes Mellitus assinale a alternativa correta. 

a) A prática regular da atividade física e o uso correto de medicamentos não auxiliam no 

tratamento.  

b) É uma infecção transmissível. 

c) A Obesidade e hereditariedade são fatores de risco. 

d) Não necessita de controle rigoroso para evitar complicações agudas e crônicas.  

e) Os tipos de diabetes são do tipo 1 e 3. 

31 - Em relação a visita (VD). Assinale as alternativas abaixo com(V) para verdadeiro e (F) para 

falso. 
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(  ) A visita domiciliar é um instrumento de assistência a saúde voltada a prestar atendimento no 

domicilio, orientar, levantar possíveis soluções para os problemas de saúde, sendo exclusivamente 

realizada pelo agente comunitário de saúde (ACS) como integrante da equipe. 

(  ) Deve garantir atendimento holístico por parte dos profissionais, sendo, portanto importante a 

compreensão dos aspectos psicológicos, afetivos, sociais e biológicos do usuário e família. 

(  ) Ela não proporciona visão ampla das reais condições  de vida da família e tampouco, possibilita 

uma interação em ambiente tanto familiar, quanto social, através do conhecimento de seu cotidiano, 

de sua cultura, seus costumes, suas crenças, o que não torna essas vivencias enriquecedoras para 

ambos. 

(  ) Suas principais limitações são os horários de trabalho e afazeres domésticos, que podem 

impossibilitar ou dificultar a sua realização, como também a falta de planejamento dos profissionais, 

a visita pode ser perda de tempo.  

(  ) Para o  sucesso de uma visita domiciliar a mesma depende dos passos como: Planejamento, 

execução , registro de dados e avaliação.  

 A Sequência correta:  

a) F, V, F, V, V  

b) F, V, F, F, V 

c) F, F, F, V, V 

d) V, V, F, F, V 

e) F, F, V, V, F 

32 - Situações de risco são aquelas que uma pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto é, tem 

maior probabilidade ou chance de adoecer ou ate mesmo de morrer. São exemplos de situações de 

risco exceto: 

a) Bebês que nascem com menos de dois quilos e meio. 

b) Pessoas com deficiência que não tem acesso às ações e serviços de saúde, sejam estes de 

promoção, proteção, diagnostico, tratamento ou reabilitação. 

c) Filhos de mães que não fumam, não ingerem bebidas alcoólicas e não usam drogas na 

gravidez.  
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d) Pessoas que precisam de cuidadores, mas não possuem alguém que exerça essa função.  

e) Bebês prematuros. 

33 - Os profissionais que compõe a equipe mínima da ESF, incluindo a equipe da saúde bucal é 

composta por:   

a) Enfermeiro, agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em higiene bucal. 

b) Enfermeiro, agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em higiene dental, médico e 

técnico em enfermagem. 

c) Enfermeiro, agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em higiene dental e médico. 

d) Agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em higiene dentas e médico. 

e) Agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em higiene dental e enfermeiro.  

34 - Qual o nome da doença que é transmitida ao ser humano através da ingestão da carne de porco e 

gado contaminada e mal cozida.  

a) Hanseníase 

b) Malária 

c) Leptospirose 

d) Teníase 

e) Coqueluche 

35 - A Febre amarela é uma doença endêmica e infecciosa transmitida por mosquitos contaminados, 

por quais agentes abaixo. Assinale a alternativa correta: 

a) Bactéria 

b) Protozoário 

c) Vírus 

d) Fungos 
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e) Vermes 

36 - São atribuições dos agentes comunitários de saúde, exceto:  

a) Cadastrar todos os moradores de sua micro área. 

b) Prescrever medicações.  

c) Estar em contato permanente com as famílias.   

d) Realizar visitas domiciliares. 

e) Participar das reuniões com a equipe de saúde.  

37 - A Criação do PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) foi uma estratégia de 

fortalecimento da atenção básica. Qual foi o ano de implantação do PSF no Brasil? 

a) 1994 

b) 1988 

c) 2001 

d) 1995 

e) 1989  

38 - A imunização é entre todas as medidas de prevenção conhecida como a de maior eficácia, por 

manter por longos períodos de tempo e até para a vida toda a imunidade contra determinadas 

doenças. Em relação ao calendário vacinal, a vacina da febre amarela deve ser aplicada na idade de: 

a) 2 meses 

b) 4 meses 

c) 6 meses 

d) 15 meses 

e) 9 meses 
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39 - Em 1980 iniciou-se no Brasil um movimento com o objetivo de mudar a realidade dos 

manicômios que obrigavam mais de 100 mil pessoas com doenças mentais. Na década seguinte por 

força da Lei número 10.216 foram garantidos os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais, bem como o redimensionamento do modelo da assistência em saúde mental. Entre os 

modelos substitutivos dos manicômios se encontram as (os). Assinale a alternativa correta: 

a) Centros de atenção psicossocial (CAPS).   

b) Unidades de pronto atendimento (UPAS). 

c) Centro de referência de assistência social (CRAS). 

d) Hospitais psiquiátricos com regime aberto de internação. 

e) Centro de referência especializado de assistência social (CREAS). 

40 - O tratamento diretamente observado (TDO) consiste na tomada diária (de segunda a sexta feira) 

de medicamentos sob supervisão do profissional de saúde. O TDO é uma estratégia de saúde publica, 

utilizada na atenção primaria em pessoas portadoras de:  

a) Zika 

b) Sífilis 

c) Tuberculose 

d) Dengue 

e) Hanseníase 

 


