
TAQUARITINGA DO NORTE
CONCURSO PÚBLICO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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ESPECÍFICAS

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Ao Agente Comunitário de Saúde (ACS) cabe cadastrar
todas as pessoas do território, mantendo esses cadastros
sempre atualizados.

b) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) não precisa residir
na área de atuação da equipe.

c) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ter bom
relacionamento com seus vizinhos.

d) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve orientar as
famílias quanto à utilização dos serviços de saúde
disponíveis.

e) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é capacitado para
reunir informações de saúde sobre a comunidade onde
mora.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O conceito de vigilância em saúde não inclui a vigilância
ambiental em saúde.

b) Agravo significa qualquer dano à integridade física, mental
e social dos indivíduos provocado por circunstâncias
nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e
lesões auto ou heteroinfligidas.

c) A vigilância em saúde deve estar cotidianamente inserida
em todos os níveis de atenção da saúde.

d) Evento significa manifestação de doença ou uma
ocorrência que apresente potencial para causar doença.

e) As ações de Vigilância em Saúde, incluindo-se a promoção
da saúde, devem estar inseridas no cotidiano das equipes
de Atenção Primária à Saúde.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende uma
no sentido de detectar analisar os fatores determinantes
dos agravos à saúde relacionados aos processos e
ambientes de trabalho.

b) A Vigilância em Saúde, visando a integralidade do cuidado,
deve inserir-se na construção das redes de atenção à
saúde, coordenadas pela Atenção Primária à Saúde.

c) Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) é um evento extraordinário que não
constitui risco para a saúde pública de outros países.

d) A Vigilância em Saúde é uma das prioridades do Sistema
Único de Saúde.

e) Os componentes da vigilância em saúde são as ações de
vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e
agravos à saúde.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A vigilância em saúde integra diversas áreas de
conhecimento e aborda diferentes temas, tais como
política e planejamento, territorialização, epidemiologia,
ambiente e processo de trabalho.

b) O espaço físico adequado para o Setor de Vigilância dos
serviços de saúde também é muito importante, pois
oferece um local para o arquivo de materiais informativos
oficiais atualizados.

c) A imunização é o conjunto de todas as atividades
relacionadas com os imunobiológicos e sua adequada
utilização.

d) É objetivo da Vigilância em Saúde do Trabalhador
pesquisar e analisar novas e ainda desconhecidas formas
de adoecer e morrer em decorrência do trabalho.

e) A vigilância em saúde inclui somente a abordagem
coletiva dos problemas de saúde.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Odontólogos, assistentes sociais, psicólogos, dentre
outros, não poderão fazer parte das equipes
multiprofissionais ou formar equipes de apoio.

b) Ações educativas, que interfiram no processo de saúde-
doença, devem ser incrementadas pelos profissionais da
Estratégia Saúde da Família.

c) É função profissional da Estratégia Saúde da Família
realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade
de saúde da população local.

d) Deve-se realizar o esquema vacinal básico em crianças e
busca ativa de faltosos.

e) A Estratégia Saúde da Família tem como proposta a
promoção da qualidade de vida da população.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O cirurgião-dentista é o profissional de saúde capacitado
na área de odontologia, devendo desenvolver com os
demais membros da equipe atividades referentes à saúde
bucal.

b) A equipe multiprofissional é composta por um enfermeiro
e um médico generalista, apenas.

c) O médico é responsável pela internação hospitalar ou
domiciliar e pelo acompanhamento do usuário.

d) Os profissionais da Estratégia Saúde da Família devem
cadastrar famílias e indivíduos, garantindo a qualidade dos
dados coletados.

e) É atribuição do profissional da Estratégia Saúde da Família
participar do processo de mapeamento da área de
atuação da equipe.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Os profissionais da Estratégia Saúde da Família não devem
identificar situações de risco e vulnerabilidade.

b) A atenção ao usuário deve ser realizada não apenas no
âmbito da Unidade de Saúde, mas em domicílio ou em
locais do território.

c) O médico deve, em um trabalho conjunto com o
enfermeiro, realizar e fazer parte das atividades de
educação permanente dos membros da equipe e
participar do gerenciamento dos insumos.



Agente Comunitário de Saúde

Página 3 de 7

d) O cirurgião-dentista é o profissional de saúde capacitado
na área de odontologia, devendo desenvolver com os
demais membros da equipe atividades referentes à saúde
bucal.

e) Ao enfermeiro cabe atender a saúde dos indivíduos e
famílias cadastradas, realizando consulta de enfermagem
e procedimentos.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A concepção de controle social está centrada nos
movimentos sociais surgidos no Brasil, no final da década
de 1970.

b) A população do estado ou do município não deve estar
representada no conselho de saúde.

c) Os Conselhos de Saúde são órgãos deliberativos que
atuam como espaços participativos estratégicos na
reivindicação, formulação, controle e avaliação da
execução das políticas públicas de saúde.

d) Por meio dos conselhos de saúde, a comunidade ali
representada fiscaliza a aplicação do dinheiro público na
saúde.

e) A ouvidoria é um canal de comunicação por meio do qual
a população se manifesta e a Instituição responde.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A Constituição Federal de 1988 atribuiu importância a
instâncias populares na fiscalização e controle das ações
do Estado.

b) As Conferências de Saúde acontecem por meio de
discussões realizadas em etapas locais, estaduais e
nacional, com a participação de segmentos sociais
representativos do SUS.

c) Os conselheiros de saúde tem que estar a favor da vida e
da saúde, defendendo o acesso aos serviços de saúde de
qualidade.

d) Os Conselhos de Saúde são organizados apenas nos
municípios.

e) A participação popular constitui-se em uma das diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS), contemplada no artigo
198 da Constituição Federal de 1988 e na lei 8142\90.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) As deliberações discutidas nas Conferências Nacionais de
Saúde são resultantes dos debates ocorridos nos estados.

b) A resposta da Reforma Sanitária para reorientar o sistema
de saúde brasileiro foi a implantação do Sistema Único de
Saúde.

c) Por meio dos conselhos de saúde, a comunidade ali
representada verifica se a assistência à saúde prestada no
estado ou no município está atendendo às necessidades
da população.

d) Por meio dos conselhos de saúde, a comunidade ali
representada verifica se as políticas de saúde orientam o
governo a agir de acordo com o que a população precisa.

e) As Conferências de Saúde consistem em fóruns públicos
que acontecem de dez em dez anos.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O Programa Saúde na Escola tem entre suas funções a
educação para a saúde sexual e reprodutiva.

b) O Programa Saúde na Escola é realizado pelas equipes de
saúde da Atenção Básica e educação de forma integrada.

c) As equipes da Estratégia Saúde da Família atuam fora das
Unidades Básicas de Saúde.

d) A principal porta de entrada e de comunicação entre os
diversos pontos da Rede de Atenção à Saúde é a Atenção
Básica.

e) É Papel do Agente Comunitário de Saúde orientar as
pessoas, de acordo com as instruções da equipe de saúde.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A equipe da Estratégia Saúde da Família deve trabalhar de
forma interdisciplinar.

b) As equipes de saúde que atuam na Estratégia Saúde da
Família devem ser pró-ativas na identificação do processo
saúde-doença.

c) A Unidade Básica de Saúde deve possuir salas de
acolhimento, procedimento, vacina, inalação, coleta de
material biológico, curativo, observação, administração e
gerência.

d) A Unidade Básica de Saúde deve possuir áreas de
recepção, arquivos, dispensação e armazenagem de
medicamentos.

e) As equipes da Estratégia Saúde da Família realizam apenas
ações individuais de promoção à saúde e prevenção de
doenças.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O cadastro das famílias possibilita o conhecimento das
reais condições de vida das famílias residentes na área de
atuação da equipe, tais como a composição familiar, a
escolaridade e acesso ao saneamento básico.

b) As Unidades Básicas de Saúde (UBS) não são o local
prioritário de atuação das equipes de Atenção Básica.

c) A equipe de saúde é responsável pelo atendimento de
forma resolutiva da população da área adstrita e pela
construção de vínculos positivos e intervenções clínicas e
sanitárias efetivas.

d) As equipes da Estratégia Saúde da Família realizam o
acolhimento, recepção, registro e marcação de consultas.

e) As equipes da Estratégia Saúde da Família realizam
consultas e procedimentos odontológicos, quando existir
a equipe de saúde bucal.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve agir com
respeito e ética perante a comunidade e os demais
profissionais.

b) O agente comunitário de saúde (ACS) exerce o papel de
“elo” entre a equipe e a comunidade.



Agente Comunitário de Saúde

Página 4 de 7

c) Ao Agente Comunitário de Saúde (ACS) não cabe o
acompanhamento das condicionalidades do Programa
Bolsa Família.

d) É Papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS)
acompanhar as famílias, por meio de visitas domiciliarias e
ações educativas individuais e coletivas.

e) O Agente Comunitário de Saúde deve encaminhar as
pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) As mulheres com 40 anos ou mais devem realizar o exame
clínico das mamas anualmente.

b) Uma pessoa sedentária é aquela que pratica muita
atividade física. O sedentário tem uma chance maior de
ter doença cardíaca.

c) São essenciais, na prevenção da osteoporose, a promoção
de uma alimentação saudável, a prática de atividades
físicas e a exposição solar adequada.

d) A prevenção do sarampo, da caxumba e da rubéola pode
ser feita com a vacina Tríplice Viral.

e) Devido à grande associação do consumo de tabaco com o
câncer de pulmão, a estratégia mais efetiva de combate à
doença é a prevenção fundada no combate ao uso de
tabaco.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A mamografia é o exame mais importante no combate do
câncer de mama, diminui a mortalidade entre 25 e 30%
dos casos diagnosticados precocemente.

b) Existem vacinas disponíveis contra algumas DST, como o
papilomavírus humano (HPV) e a hepatite B.

c) Deve-se guardar as garrafas, baldes ou latas vazias de
cabeça para baixo, para evitar a proliferação do mosquito
Aedes aegypti.

d) Evitar ingerir a água da torneira e cubos de gelo de
procedência duvidosa são formas de prevenir a diarreia.

e) O consumo exagerado de açúcar e doces, massas, bebidas
alcoólicas, e outros, diminui o nível de triglicérides no
sangue.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A prevenção do câncer de colo de útero baseia-se no
estímulo do uso de preservativos durante a relação
sexual, a fim de evitar o contágio com o HPV.

b) Praticar exercícios físicos regularmente reduz os riscos de
um ataque cardíaco.

c) Uma maneira de prevenção à diabetes é manter uma
alimentação saudável.

d) A estratégia mais adequada para o controle do câncer de
próstata deve ser fundamentada em avaliações médicas
anuais de homens com menos de 25 anos.

e) Algumas medidas simples podem ajudar a evitar o
aparecimento do câncer de mama, como: amamentar,
não fumar, evitar excesso de bebidas alcoólicas e praticar
exercícios físicos regularmente.

QUESTÃO 18.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O SUS abrange além da Saúde, a Previdência e a
Assistência Social.

b) O SUS possui espaços de escuta e participação para
receber suas sugestões e críticas, como as Ouvidorias e os
Conselhos Gestores e de Saúde.

c) Segundo o Princípio da Integralidade, a atenção à saúde
deve levar em consideração as necessidades específicas
de pessoas ou grupos de pessoas.

d) Os medicamentos básicos são adquiridos pelas secretarias
estaduais e municipais de saúde.

e) O Princípio da Equidade visa aumentar as disparidades
sociais e regionais por meio das ações e dos serviços de
saúde.

QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O SUS está organizado em redes regionalizadas, não
hierarquizadas e atua em todo o território nacional.

b) O SUS é um sistema de saúde de abrangência nacional.
c) Pelo princípio da universalidade, todos os brasileiros têm

direito aos serviços do SUS.
d) Todo cidadão tem direito a ser atendido com ordem e

organização.
e) O Brasil é reconhecido internacionalmente como um país

que tem um dos mais completos e bem-sucedidos
programas de imunizações do mundo.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser
preferencialmente a atenção básica (postos de saúde,
centros de saúde, unidades de Saúde da Família, etc.).

b) O governo municipal é o principal financiador da rede
pública de saúde.

c) Pelo princípio da universalidade, o acesso universal aos
serviços do SUS, em nenhuma circunstância, pode ser
restringido.

d) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo
conjunto das ações e de serviços de saúde sob gestão
pública.

e) Na estratégia de atendimento, para cada tipo de
enfermidade há um local de referência para o serviço.

PORTUGUêS

IOC/Fiocruz identifica a presença de Zika vírus em dois
casos de microcefalia

O  Instituto  Oswaldo  Cruz  (IOC/Fiocruz),  por  meio  do
Laboratório  de  Flavivírus,  concluiu  diagnósticos
laboratoriais que constataram a presença do genoma do
vírus Zika em amostras relativas a duas gestantes do estado
da Paraíba, cujos fetos foram confirmados com microcefalia
através de exames de ultrassonografia, conforme publicado
pelo  Ministério  da  Saúde  nesta  terça-feira  (17/11).  O
material genético (RNA) do vírus foi detectado em amostras
de líquido amniótico, com o uso das técnicas de RT-PCR
convencional e de RT-PCR em tempo real.  Os resultados
obtidos  foram  reconfirmados  através  da  técnica  de
sequenciamento  parcial  do  genoma  viral  detectado  nas
amostras.  Foi  detectado  o  genótipo  asiático  –  são
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conhecidos  dois  genótipos  do  vírus  Zika,  os  genótipos
asiático e africano. Os resultados foram comunicados ao
Ministério da Saúde.
Apesar  de  ser  um  achado  científico  importante  para  o
entendimento da infecção por Zika vírus em humanos, os
dados atuais não permitem correlacionar diretamente, de
forma causal, a infecção pelo vírus Zika com a microcefalia.
Tal entendimento se dará por estudos coordenados pelo
Ministério  da  Saúde  e  outras  instituições  de  saúde  que
investigam as causas de microcefalia no país.
A descoberta da presença do vírus não é suficiente para
estabelecer uma relação causal entre o vírus Zika e os casos
de  microcefalia  naquelas  gestantes,  porém  traz  dados
novos que são relevantes para o esforço de esclarecimento
dos casos.  Tendo em vista o aumento na notificação de
casos  de  microcefalia,  o  Ministério  da  Saúde  decretou
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, no
dia 11 de novembro.
Historicamente, o IOC atua na resposta a temas relevantes
em saúde pública por meio da geração de dados científicos
sobre  desafios  emergentes.  Exemplo  dessa  atuação
pautada  nas  questões  de  saúde  do  país,  o  próprio
Laboratório de Flavivírus foi criado a partir da ação pioneira
do Instituto no estudo da dengue, ainda nos anos 1980.

( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/iocfiocruz-identifica-
presenca-de-zika-virus-em-dois-casos-de-microcefalia)

QUESTÃO 21.
Com base no texto 'IOC/Fiocruz identifica a presença de Zika
vírus  em  dois  casos  de  microcefalia',  marque  a  opção
INCORRETA

a) No trecho: “... o próprio Laboratório de Flavivírus foi
criado a partir da ação pioneira do Instituto”, a palavra
“pioneira” tem o mesmo sentido que “precursora”.

b) O texto informa que, considerando-se o recrudescimento
na notificação de casos de microcefalia, o Ministério da
Saúde decretou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, no dia 11 de novembro.

c) O texto aponta o estado da Paraíba como sendo o local de
origem das amostras investigadas pelo Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz), por meio do Laboratório de Flavivírus.

d) Em relação ao trecho: “... o IOC atua na resposta a temas
relevantes em saúde pública”, pode-se dizer que o IOC
atua na resposta a temas expressivos em saúde pública.

e) No trecho: “... o próprio Laboratório de Flavivírus foi
criado a partir da ação pioneira do Instituto”, a palavra
“pioneira” tem o mesmo sentido que “inexequível”.

QUESTÃO 22.
Com base no texto 'IOC/Fiocruz identifica a presença de Zika
vírus  em  dois  casos  de  microcefalia',  marque  a  opção
INCORRETA

a) Na palavra “emergência”, existe um ditongo.
b) A palavra “coordenados” possui uma vogal dobrada assim

como o termo “zoológico”.
c) Na palavra “estabelecer”, existe um ditongo crescente.
d) Assim como a palavra “exames”, o termo “exatidão”

também está escrito de maneira correta.
e) A palavra “microcefalia” está grafada de maneira correta,

assim como o termo “microscópio”.

QUESTÃO 23.
Com base no texto 'IOC/Fiocruz identifica a presença de Zika
vírus  em  dois  casos  de  microcefalia',  marque  a  opção
INCORRETA

a) No fragmento: “estudo da dengue, ainda nos anos 1980.”,
o ponto final encerra o último período do texto.

b) No trecho: “estudo da dengue, ainda nos anos 1980.”, o
ponto final inicia o último período do texto.

c) No fragmento: “o próprio Laboratório de Flavivírus foi
criado a partir da ação pioneira do Instituto no estudo da
dengue, ainda nos anos 1980”, a vírgula foi usada para
isolar uma expressão temporal.

d) No fragmento: “... o Ministério da Saúde decretou
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional,
no dia 11 de novembro”, a vírgula foi usada para isolar
uma expressão temporal.

e) No trecho: “Os resultados foram comunicados ao
Ministério da Saúde.”, o ponto final indica o término do
primeiro parágrafo.

QUESTÃO 24.
Com base no texto 'IOC/Fiocruz identifica a presença de Zika
vírus  em  dois  casos  de  microcefalia',  marque  a  opção
INCORRETA

a) Segundo o texto, sabe-se da existência de dois genótipos
do vírus Zika, mas nas amostras examinadas foi
identificado o genótipo asiático.

b) De acordo com o texto, o achado científico, decorrente
dos estudos feitos com as amostras das gestantes,
permite correlacionar, exatamente, a infecção pelo vírus
Zika com a microcefalia.

c) De acordo com o texto, embora a descoberta científica,
oriunda dos diagnósticos laboratoriais, tenha trazido
benefícios, ela é insuficiente para estabelecer uma relação
causal entre o vírus Zika e os casos de microcefalia nas
duas gestantes.

d) No trecho: “Os resultados obtidos foram
reconfirmados...”, o autor quis dizer que os resultados
foram confirmados novamente.

e) No fragmento: “O material genético (RNA) do vírus foi
detectado em amostras...”, “detectar” tem o mesmo
sentido que “identificar”.

QUESTÃO 25.
Com base no texto 'IOC/Fiocruz identifica a presença de Zika
vírus  em  dois  casos  de  microcefalia',  marque  a  opção
INCORRETA

a) As palavras “ministério” e “tênue” estão corretamente
acentuadas.

b) As palavras “ministério” e “consciência” estão
corretamente acentuadas.

c) As palavras “ministério” e “ciência” estão corretamente
acentuadas.

d) As palavras “ministério” e “história” estão corretamente
acentuadas.

e) As palavras “ministério” e “inició” (de iniciar) estão
corretamente acentuadas.

Pesquisa  pernambucana  pretende  desenvolver  vacinas
contra zika vírus
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Uma  pesquisa  pernambucana  pretende  desenvolver
potenciais  vacinas  e  meios  de  diagnóstico  mais  rápidos
contra o zika vírus. O trabalho de Rafael Freitas de Oliveira
Franca, pesquisador em saúde pública da Fiocruz, tem o
propósito de investigar a biologia do vírus para combater
possíveis  epidemias  causadas  por  ele.  Balanço divulgado
pelo  Ministério  da  Saúde  na  terça  (17)  revela  que
Pernambuco chegou a 268 notificações de microcefalia este
ano. O Ministério suspeita de que haja relação entre o vírus
e o aumento nos casos da má-formação.
O pesquisador frisa que a concepção do projeto se deu
antes  do  Ministério  da  Saúde  decretar  emergência  em
saúde  pública  devido  à  situação  crítica.  Por  isso,  a
microcefalia não foi listada especificamente entre os temas
que serão analisados. “A ideia do nosso projeto exclui  a
microcefalia. Mas com certeza isso está preocupando todo
mundo e  tudo  está  sendo investigado.  Nosso  projeto  é
voltado mais para a área básica, mas são várias frentes que
estão sendo estudadas”, ressalta Oliveira Franca.
Mesmo tendo registros de que o vírus tenha surgido em
Uganda, na África, em 1947, e reaparecido em 2013, na
Polinésia Francesa, Rafael adianta que pouco se sabe do
vírus no meio científico. “Até então ele estava sumido e
agora  voltou  causando esse  surto  grande no  Brasil.  Por
exemplo, não tínhamos ideia de que a microcefalia pudesse
estar ligada a ele porque não houve registro de casos do
tipo nessas localidades. Não sabemos nem se é só Aedes
Aegypti  que  transmite,  podem  ser  outros  mosquitos
também”, pondera.
A  pesquisa  se  dará  por  estudos  epidemiológicos  e
biológicos do vírus através da interação vírus-célula, usando
modelos in vitro. “A intenção é desenvolver ferramentas de
diagnóstico para compreender o Zika e assim controlar a
infecção,  desenvolver novos insumos para o diagnóstico,
potenciais  vacinas  e  novos  produtos”,  explica  o
pesquisador.
Para  isso,  espera  que  possa  utilizar  animais  para  a
experimentação das técnicas descobertas. “Assim podemos
entender um pouco da biologia e propor novas terapias,
entendendo como ele funciona e como podemos intervir”,
diz  Oliveira  Franca.  O  projeto,  aprovado  na  semana
anterior, está previsto para começar no início de janeiro de
2016.

( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/11/pesquis
a-pernambucana-pretende-desenvolver-vacinas-contra-
zika-virus.html)

QUESTÃO 26.
Com  base  no  texto  'Pesquisa  pernambucana  pretende
desenvolver  vacinas  contra  zika  vírus',  marque  a  opção
INCORRETA

a) Os termos “microcefalia” e “nanocefalia” estão grafados
de maneira correta.

b) Os termos “experimentação” e “exceto” estão grafados
de maneira correta.

c) Os termos “epidemiológico” e “epidemiologia” estão
grafados de maneira correta.

d) Os termos “abrupto” e “esseção” estão grafados de
maneira correta.

e) Os termos “pandemia” e “epidemia” estão grafados de
maneira correta.

QUESTÃO 27.
Com  base  no  texto  'Pesquisa  pernambucana  pretende
desenvolver  vacinas  contra  zika  vírus',  marque  a  opção
INCORRETA

a) No trecho: “... e agora voltou causando esse surto grande
no Brasil”, a palavra “surto” tem o mesmo sentido que
“escuridão”.

b) Segundo o texto, o projeto para investigar a biologia do
zika vírus a fim de combater possíveis epidemias causadas
por esse agente está previsto para começar no início de
janeiro de 2016.

c) No trecho: “O pesquisador frisa que a concepção”, o
verbo “frisar” tem o mesmo sentido que “enfatizar”,
“destacar”.

d) Segundo o texto, pouco se sabe acerca do zika vírus no
meio científico, embora haja registros de que esse agente
tenha surgido em Uganda, na África, em 1947, e
reaparecido em 2013, na Polinésia Francesa.

e) No fragmento: “... tem o propósito de investigar”, a
expressão “ter o propósito” significa o mesmo que “ter a
intenção”.

QUESTÃO 28.
Com  base  no  texto  'Pesquisa  pernambucana  pretende
desenvolver  vacinas  contra  zika  vírus',  marque  a  opção
INCORRETA

a) O texto deixa claro que a microcefalia e sua relação com o
zika vírus não interessam ao pesquisador da Fiocruz nem
aos demais cientistas da área da saúde.

b) No trecho: “Uma pesquisa pernambucana pretende
desenvolver...”, o verbo “pretender” tem o mesmo
sentido que “almejar”.

c) De acordo com o texto, não há certeza de que apenas o
Aedes Aegypti transmita o zika vírus.

d) No fragmento: “... e reaparecido em 2013”, o verbo
“reaparecer” indica que o vírus voltou a aparecer.

e) Segundo o texto, a concepção do projeto do pesquisador
da Fiocruz se deu antes de o Ministério da Saúde decretar
emergência em saúde pública, devido à situação crítica
em relação aos casos de microcefalia.

QUESTÃO 29.
Com  base  no  texto  'Pesquisa  pernambucana  pretende
desenvolver  vacinas  contra  zika  vírus',  marque  a  opção
INCORRETA

a) Os vocábulos “diagnósticos” e “vírus” são acentuados pelo
mesmo motivo.

b) Os vocábulos “diagnóstico” e “rápidos” são acentuados
pelo mesmo motivo.

c) Os vocábulos “científicos” e “diagnósticos” são
acentuados pelo mesmo motivo.

d) Os vocábulos “ciência” e “ministério” são acentuados pelo
mesmo motivo.

e) Os vocábulos “África” e “crítica” são acentuados pelo
mesmo motivo.

QUESTÃO 30.
Com  base  no  texto  'Pesquisa  pernambucana  pretende
desenvolver  vacinas  contra  zika  vírus',  marque  a  opção
INCORRETA
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a) No trecho: ‘“A intenção é desenvolver ferramentas de
diagnóstico para compreender o Zika e assim controlar a
infecção, desenvolver novos insumos para o diagnóstico,
potenciais vacinas e novos produtos”’, as aspas foram
usadas para destacar a fala do pesquisador.

b) No fragmento: “... início de janeiro de 2016.”, o ponto
final foi usado para encerrar o último período do texto.

c) No fragmento: “... Franca, pesquisador em saúde pública
da Fiocruz, tem...”, as vírgulas foram usadas para isolar
uma explicação relativa ao projeto do pesquisador.

d) No trecho: ‘“A intenção é desenvolver ferramentas de
diagnóstico para compreender o Zika e assim controlar a
infecção, desenvolver novos insumos para o diagnóstico,
potenciais vacinas e novos produtos”’, as aspas foram
usadas para destacar a fala de Rafael Freitas de Oliveira
Franca.

e) No fragmento: “... Franca, pesquisador em saúde pública
da Fiocruz, tem...”, as vírgulas foram usadas para isolar
uma explicação relativa a Rafael Freitas de Oliveira Franca.


