
  

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS 

EDITAL N.° 001/2011 

DATA: 14/08/2011 - HORÁRIO: 15h às 18h - DURAÇÃO: 03 horas - NÚMERO DE QUESTÕES: 40 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

• Para a realização desta Prova, você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES. No momento adequado, ser-lhe-á 

entregue o seu CARTÃO-RESPOSTA PERSONALIZADO. 

• As questões estão assim distribuídas: 

 

 

 

• Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto, solicite outro ao fiscal, de imediato. Não serão aceitas 

reclamações posteriores. 

• Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os 

casos de emergência médica. 

• Só poderá ser utilizado como “borrão” o próprio CADERNO DE QUESTÕES. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo. 

• O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 

momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua 

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. 

• As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no CARTÃO-RESPOSTA, pois a correção das provas será 

efetuada, considerando-se, exclusivamente, o conteúdo do cartão. 

• Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o CARTÃO-RESPOSTA devidamente ASSINADO e também o 

CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará eliminação do candidato. 

 
 

 

• Verifique se os seus dados pessoais (nome, RG e data de nascimento) estão corretos no CARTÃO-RESPOSTA óptico. 

Caso haja algum dado incorreto, solicite do fiscal o formulário próprio para correção. 

• Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO-RESPOSTA óptico a alternativa correta. 

• A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações 

esteja correta. 

• O CARTÃO-RESPOSTA óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro 

fora dos locais destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO-RESPOSTA óptico é cobrindo, fortemente, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme 
modelo a seguir: 

  Marque as respostas assim: 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

LÍNGUA PORTUGUESA .................................................................................................................. 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES .................................................................................... 05 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS..................................................................................................... 20 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 10: 

 
A MULHER COM O BALDE DE LEITE 
                                                              Esopo 
 
Uma jovem Leiteira, que acabara de coletar o leite 

das vacas, voltava do campo com um balde cheio balançando 

graciosamente à sua cabeça. 

E enquanto caminhava, feliz da vida, dentro de sua 

cabeça, os pensamentos não paravam de chegar. E consigo 

mesma, alheia a tudo, planejava as atividades e os eventos 

que imaginava para os dias vindouros.  

"Este bom e rico leite, ela pensava, me dará um 

formidável creme para manteiga. A manteiga eu levarei ao 

mercado, e com o dinheiro comprarei uma porção de ovos 

para chocar. E como serão graciosos todos os pintinhos ao 

nascerem. Até já posso vê-los correndo e ciscando pelo quintal. 

Quando o dia primeiro de maio chegar, eu venderei a todos e 

com o dinheiro comprarei um adorável e belo vestido novo. 

Com ele, quando for ao mercado, decerto serei o centro das 

atenções. Todos os rapazes olharão para mim. Eles então virão 

e tentarão flertar comigo, mas eu imediatamente mandarei 

todos cuidarem de suas vidas!" 

Enquanto ela pensava em como seria sua nova vida a 

partir daqueles desejados acontecimentos, desdenhosamente 

jogou para trás a cabeça, e sem querer deixou cair no chão o 

balde com o leite. E todo leite foi derramado e absorvido pela 

terra, e com ele, se desfez a manteiga, e os ovos, e os 

pintinhos, e o vestido novo, e todo seu orgulho de leiteira.  

 
1. De acordo com o planejamento das atividades e eventos 

na imaginação da jovem Leiteira, percebe-se a seguinte 
ordem: 
 
a) Leite – ovos – manteiga – pintinhos – vestido;  
b) Pintinhos – leite – manteiga – ovos – vestido; 
c) Leite – manteiga – ovos – pintinhos – vestido; 
d) Manteiga – ovos – leite – vestido – pintinhos. 

 
2. O texto é uma fábula e apresenta como moral da história: 
 

a) De grão em grão é que a galinha enche o papo; 
b) Não conte seus pintos, quando sequer saíram das 

cascas; 
c) Não se deve chorar pelo leite derramado; 
d) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

 
3. Sobre a jovem Leiteira, pode-se afirmar que:  
 

a) É sonhadora e, sem querer, deixou o balde de leite 
cair; 

b) É deficiente visual e, por isso, tropeçou e deixou o 
balde de leite cair; 

c) Apresenta claro retardamento mental, ficou 
sonhando com coisas impossíveis e deixou o leite 
derramar; 

d) É sonhadora e deixou o leite derramar de propósito, 
porque não queria mais viver naquela vida de leiteira. 

 

4. A palavra “flertar” (terceiro parágrafo), no contexto, pode 

significar: 

 

a) Esnobar; 

b) Mangar; 

c) Paquerar; 

d) Xingar. 

 

5. A expressão “dias vindouros” (segundo parágrafo) 

significa: 

 

a) Dias que já passaram; 

b) Dias que ainda virão; 

c) Dias que nunca virão; 

d) Dias de azar. 

 

6. As formas verbais “acabara” (primeiro parágrafo), 

“levarei” (terceiro parágrafo) e “seria” (último parágrafo), 

respectivamente, estão no: 

 

a) Pretérito mais-que-perfeito, futuro do presente, 

futuro do pretérito; 

b) Pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do 

pretérito; 

c) Pretérito mais-que-perfeito, futuro do pretérito, 

futuro do presente; 

d) Futuro do presente, futuro do presente, futuro do 

pretérito. 

 

7. As palavras “graciosamente” (primeiro parágrafo) e 

“graciosos” (terceiro parágrafo), respectivamente, 

classificam-se como: 

 

a) Advérbio e substantivo; 

b) Substantivo e adjetivo; 

c) Advérbio e adjetivo; 

d) Adjetivo e advérbio. 

 

8. Comparando a palavra “absorvido” (último parágrafo) 

com a palavra “absolvido”, tem-se, especificamente, um 

caso de: 

 

a) Homônimos homófonos; 

b) Homônimos homógrafos; 

c) Sinônimos; 

d) Parônimos. 

 
9. Analise a passagem “Enquanto ela pensava em como seria 

sua nova vida” (último parágrafo) e marque a opção 
correta: 
 
a) Há apenas uma oração; 
b) Há um caso de sujeito simples e um caso de sujeito 

oculto; 
c) Há dois casos de sujeito simples; 
d) Há dois verbos de ligação. 
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10. Observa-se que a palavra destacada na oração 
para trás a cabeça...” (último parágrafo) está escrita 
corretamente. Assim, sobre a utilização das palavras 
“trás” e “traz”, marque a opção incorreta:

 
a) Dinheiro não trás felicidade; 
b) Ele mora por trás da delegacia; 
c) Quando ele olhou para trás, o bandido atacou;
d) Todo trabalho traz dignidade. 

 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES
 
 
11. A economia mundial vive um contexto marcado pela 

globalização, onde os fluxos de capital revelam atuações 
internacionais e reforçam o processo de interdependência 
das economias. Sobre a globalização e seus reflexos na 
economia mundial, podemos afirmar corretamente qu
 
a) As desigualdades internacionais foram eliminadas.
b) As oportunidades de trabalho para a mão

pouco qualificada aumentaram. 
c) As bolsas de valores perderam importância
d) Os fluxos comerciais foram ampliados.

 
12. O que se chama de desenvolvimento sustentável pode ser 

entendido como o modelo de desenvolvimento capaz de 
suprir as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade de atender as necessidades 
das futuras gerações. Tendo por base o conceito de 
desenvolvimento sustentável, assinale a alternativa que 
indica corretamente medidas que assegurem a 
sustentabilidade ambiental. 
 
a) Plantações de grandes monoculturas comerciais para 

assegurar a produção de alimentos. 
b) Uso de fontes renováveis de energia como e

solar e eólica. 
c) Aumento do padrão de consumo dos países pobres 

aos níveis dos Estados Unidos.  
d) Intensificação do uso do petróleo. 

 
13.  A chamada “Lei da Ficha Limpa” foi sancionada pelo ex

presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 04 de junho de 
2010 e entrará em vigor a partir das eleições de 2012, 
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa lei é 
considerada como um avanço na legislação eleitoral 
brasileira, tendo em vista que: 

 
a) Proíbe a reeleição para cargos do executivo.
b) Impede a propaganda eleitoral através da distribuição 

de cartazes e santinhos, que poluem as cidades.
c) É vista como um instrumento de combate à 

corrupção no país. 
d) Proíbe a candidatura de políticos que forem 

denunciados por corrupção, mesmo antes do 
julgamento. 

 

se que a palavra destacada na oração “...jogou 

(último parágrafo) está escrita 
lização das palavras 

: 

Quando ele olhou para trás, o bandido atacou; 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

mundial vive um contexto marcado pela 
globalização, onde os fluxos de capital revelam atuações 
internacionais e reforçam o processo de interdependência 
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economia mundial, podemos afirmar corretamente que: 
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A chamada “Lei da Ficha Limpa” foi sancionada pelo ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 04 de junho de 

ntrará em vigor a partir das eleições de 2012, 
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa lei é 
considerada como um avanço na legislação eleitoral 

Proíbe a reeleição para cargos do executivo. 
itoral através da distribuição 

que poluem as cidades. 
É vista como um instrumento de combate à 

Proíbe a candidatura de políticos que forem 
denunciados por corrupção, mesmo antes do 

14. A região em destaque no mapa a seguir é conhecida por 
ser palco de diversos conflitos de natureza étnico
religiosa. Tais conflitos regionais têm interferido 
intensamente nas relações políticas internacionais, 
sobretudo devido aos interesses das grandes potências 
nessa região, em função da presença abundante de um 
determinado recurso natural. Assinale a alternativa que 
indica corretamente a área representada e o recurso 
natural. 
 

a) Oriente Médio / reservas de petróleo.
b) Maghreb / reservas de urânio.
c) Ásia Meridional / res
d) Extremo Oriente / reservas de petróleo.

 
15. A Usina de Belo Monte, a ser construída no rio Xingu, 

deverá ser a terceira maior hidrelétrica do mundo, 
perdendo apenas para Três Gargantas, na China, e para 
Itaipu, na fronteira do Brasil com o Par
construção, no entanto é bastante polêmico, tendo em 
vista: 

 
a) O uso de uma fonte de energia primária não

renovável. 
b) A imensa área a ser alagada, comprometendo fauna, 

flora e comunidades indígenas.
c) O baixo volume de águas do rio Xingu.
d) A inviabilidade da produção de energia em 

hidrelétricas, tendo em vista a poluição dos rios por 
hidrocarbonetos. 
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A imensa área a ser alagada, comprometendo fauna, 
flora e comunidades indígenas. 
O baixo volume de águas do rio Xingu. 
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CONHECIMENTOS LOCAIS 

 
 
 
Leia o trecho a seguir e responda às questões 16 e 17. 

 

 

“A 16-3-1804 Manuel José da Cunha, em testamento, legou a 

[...], padroeira de sua capela das Barras, do então termo de 

Campo Maior, a posse de terra que possuía na fazenda 

Buritizinho, do mesmo distrito, com o gado vacum e cavalos de 

fábrica que nela se achassem situados de seu ferro e sinal, os 

quais logo que ele testador falecesse, o que ocorreu a 2-4-

1804, seriam ferrados e deles tomariam conta o procurador e 

administrador que tinha nomeado, Francisco Borges Leal 

Castelo Branco; e mais ainda uma casa de taipa, coberta de 

telhas, que possuía na mesma povoação”. 

 
Fonte: Bastos, Cláudio. Dicionário Histórico e Geográfico do Estado do Piauí. Teresina: 

Fundação Cultural Monsenhor Chaves. 1994, p. 66. 

 

 

16. A instalação do município de Barras teve sua origem 
ligada: 

 

a) À criação de um açude. 

b) Ao desenvolvimento da atividade da piscicultura.   

c) À criação de uma capela e a instalação de fazenda. 

d) À sua proximidade com o rio Parnaíba. 

 

17. Podemos analisar que no crescimento do povoado e no 
surgimento da cidade de Barras houve, além da ação do 
poder político, a participação da (o):  

 

a) Poder imperial para desenvolver a cidade de 

Buritizinho. 

b) Atuação religiosa na congregação da população 

local e vizinha; o exemplo desse poder é a 

construção de templo religioso.  

c) Poder Colonial na tentativa de ocupar regiões do 

sertão de dentro. 

d) Atividade econômica da cana-de-açúcar pela 

riqueza do solo da região. 

 

18. Assinale alternativa que contém um rio que não faz parte 
dos recursos hídricos do município de Barras: 

 

a) Curimatá.  

b) Maratoã. 

c) Longá. 

d) Corrente. 

 
19. Analise os dados abaixo referentes aos indicadores 

demográficos de Barras e assinale a alternativa correta: 
 

 

População residente por situação do domicílio 

 

 ANO URBANA RURAL TOTAL 

 

 2000 18.809 22.082 40.891 

 2007 20.999 22.329 43.328 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000 – Contagem da População – 2007. In: 

http://www.cepro.pi.gov.br/download/201012/CEPRO20_83b24651cd.pdf.  

Acesso em 02/02/2011. 

  

a) Os dados informam que a população urbana e rural 

do município permaneceu com os mesmos valores 

de 2000. 

b) Os dados permitem afirmar que os residentes no 

meio rural estão em crescimento acelerado. 

c) O poder público precisa desenvolver políticas 

públicas para atender principalmente à população 

urbana. 

d) Podemos perceber que a população urbana teve 

um crescimento maior em relação à população 

rural. 

 

20. O município de Barras, além de seus atrativos propiciados 

pelos seus rios e pelo seu famoso carnaval, possui em seu 

festejo um momento de união da população em 

homenagem a sua padroeira: 

 

a) Nossa Senhora da Vitória. 

b) Nossa Senhora Aparecida.  

c) Nossa Senhora da Conceição. 

d) Nossa Senhora do Livramento. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é o elo entre a 

família e a Equipe Multiprofissional da Estratégia de 
Saúde da Família; são portanto atribuições do ACS, 
exceto: 

 

a) Cadastrar as famílias que estão em sua área de 

atuação e atualizar permanentemente o cadastro; 

b) Estar sempre bem informado e informar aos demais 

membros das equipes sobre a situação das famílias 

acompanhadas, particularmente aquelas em 

situação de risco; 

c) Preparar o usuário para consultas médicas e de 

enfermagem, exames e tratamento na Unidade de 

Saúde da Família; 

d) Realizar, por meio de visita domiciliar, 

acompanhamento mensal de todas as famílias sob 

sua responsabilidade. 
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22. As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de 
Agente de Combate às Endemias são regidas pelo 
disposto na Lei Federal Nº 11.350, de 5 de outubro de 
2006. De acordo com esse instrumento, julgue os 
seguintes itens: 

 
I. O exercício das atividades de Agente Comunitário de 

Saúde, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente 
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; 

II. O Agente Comunitário de Saúde que não residir na área 
da comunidade em que atuar na data de publicação do 
edital do processo seletivo público, caso seja aprovado, 
deverá mudar de endereço para poder exercer suas 
atividades; 

III. A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de 
Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida 
de processo seletivo composto por análise de Currículo 
e entrevista para avaliação de perfil; 

IV. A administração pública poderá rescindir 
unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de 
Saúde, na situação de acumulação ilegal de cargos, 
empregos ou funções públicas. 
 

 Está correto o que se afirma em: 
 

a)  I e II 
b)  II e IV 
c)  II e III 
d)  I e IV 

 
23. A prevenção primária tem como objetivo a promoção da 

saúde e inclui atividades como: 
 

a) Ações direcionadas a diagnóstico e intervenção 
imediata; 

b) Programas de imunização e aptidão física e 
nutricional; 

c) Fisioterapia e hidroginástica; 
d) Internação domiciliar. 

 
24. A transmissão de uma doença resultante da disseminação 

do agente infeccioso da gestante infectada não-tratada 
ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por 
via transplacentária, denomina-se: 

 
a) Transmissão horizontal; 
b) Transmissão vertical; 
c) Transmissão sazonal; 
d) Transmissão indireta. 

 
25. O conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a 

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. Tal conceito refere-se à (ao): 

 
a) Vigilância Epidemiológica; 
b) Vigilância Sanitária; 
c) Processo Saúde-Doença; 
d) Prevenção Secundária. 

 

26. A vacina tríplice bacteriana ou DTP protege a criança 
contra as seguintes doenças: 

 
a) Difteria, Sarampo e Febre Amarela; 
b) Tétano, Meningite e Hepatite B; 
c) Coqueluche, Difteria e Tétano; 
d) Tuberculose, Poliomielite e Sarampo. 

 
27. De acordo com o calendário básico de vacinação, uma 

criança com as vacinas em dia ao completar um mês de 
vida deverá receber o seguinte imunobiológico: 

 
a) Poliomielite; 
b) Tetravalente; 
c) Hepatite B; 
d) Rotavírus. 

 
28. São doenças transmitidas pelas vias aéreas através da 

inalação do agente infeccioso: 
 

a) Hepatite B e Coqueluche; 
b) Dengue e Febre Amarela; 
c) Tuberculose e Tétano; 
d) Hanseníase e Influenza. 

 
29. As precárias condições de higiene, saneamento básico e 

acúmulo de lixo contribuem para colocar famílias em 

situações de risco para o surgimento de diversas doenças, 

principalmente as crianças que são mais vulneráveis. Com 

relação à transmissão de doenças em ambiente de risco, 

marque a alternativa incorreta: 
 

a) Surto de dengue podem surgir em regiões com 

acúmulo de lixo e presença de água parada, o que 

contribui para a proliferação do mosquito 

transmissor; 

b) A leptospirose tem como agente transmissor a 

exposição direta ou indireta à urina de animais 

infectados; 

c) Baratas e moscas que pousam no lixo podem 

carrear contaminação para alimentos, causando 

infecções intestinais; 

d) A presença de formigas em alimentos não é 

indicativo de possível contaminação, já que 

somente moscas e ratos frequentam o lixo 

acumulado. 
 

30. Planejamento familiar é o exercício da paternidade 

responsável, a utilização voluntária e consciente, por 

parte da mulher e do homem, do instrumento necessário 

à planificação do número de filhos e espaçamento entre 

uma gestação e outra. Trata-se de um método 

anticoncepcional de natureza comportamental 

denominado: 
 

a) Método de Ogino-Knaus;  

b) Preservativo Feminino; 

c) Vasectomia; 

d) Dispositivo Intra Uterino. 
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31. O Agente Comunitário de Saúde, ao cadastrar os dados 
de um novo recém-nascido (RN) em sua área de atuação, 
deve considerá-lo de risco quando: 

 

I. Apresentar peso ao nascer inferior a 3500g; 
II. RN de mãe com baixa instrução (menor que oito anos 

de estudo); 
III. História de morte de crianças com menos de cinco 

anos na família; 
IV. RN que teve alta da maternidade sem receber a 

primeira dose da vacina contra Hepatite B. 
 

 Está correto o que se afirma em: 
 

a) I, II e III; 
b) II, III e IV; 
c) II e III apenas; 
d) III e IV apenas. 

 
32. O tratamento da água é uma importante medida de 

saneamento básico garantindo melhores condições de 
saúde para as pessoas, evitando a contaminação e 
proliferação de doenças. Ações como fervura e filtragem 
da água são cuidados básicos na prevenção da: 

 
a) Amebíase; 
b) Sífilis; 
c) Toxoplasmose; 
d) Influenza. 

 
33. O Agente Comunitário de Saúde deve mapear em sua 

microárea moradores com maior risco de desenvolverem 
o diabetes. Nesse aspecto, são considerados indivíduos 
com maior risco: 

 
a) Crianças desidratadas, estressados e portadores de 

HIV; 
b) Portadores de HIV, usuários de drogas e 

hipertensos; 
c) Gestantes, pessoas com colesterol alto e crianças 

desnutridas; 
d) História familiar de diabetes, gestantes e obesos. 

 
34. São medicamentos utilizados no controle do diabetes: 

 

a) Furosemida, Propranolol, Glicazida; 

b) Insulina, Glibenclamida, Metformina; 

c) AAS, Insulina, Enalapril; 

d) Captopril, Sinvastatina, Atenolol. 

 

35. O aleitamento materno exclusivo deve ser recomendado 

e estimulado até os 6 meses de vida, e deve ser orientado 

à mãe: 

 

a) Caso a criança chore mesmo após a amamentação, 

deve ser ofertado leite em pó; 

b) Em locais quentes, como o estado do Piauí, o leite 

não é suficiente para hidratar a criança e deve-se, 

portanto, ofertar sucos diversos à criança; 

c) O leite materno oferece todos os nutrientes e 

possui a quantidade exata de água para o lactente, 

portanto, até os seis meses de idade é o único 

alimento de que a criança necessita; 

d) Ofertar água após cada mamada evita a 

desidratação do lactente. 

 

36. O aleitamento materno pode melhorar a qualidade de 

vida das famílias, uma vez que as crianças amamentadas 

adoecem menos, necessitam de menos atendimentos 

médicos, hospitalizações e medicamentos. O leite 

materno nos primeiros dias é chamado de: 
 

a) Leite maduro; 

b) Colostro; 

c) Lactogênese; 

d) Prolactina. 

 

37. A doenças crônico-degenerativas representam a principal 

causa de mortalidade e incapacidade no mundo inteiro. 

Assim, são pertencentes a esse grupo: 
 

a) Malária e Diabetes; 

b) Tuberculose e esquistossomose; 

c) Mal de Parkinson e Hipertensão Arterial; 

d) Hanseníase e Dengue. 

 

38. A influenza A, conhecida como gripe suína, que assustou 

autoridades em saúde e causou pânico em todo o 

mundo, em seu período de expansão foi classificada 

como: 
 

a) Pandemia; 

b) Surto mundial; 

c) Endemia; 

d) Epidemia. 

 
39. A transmissão do vírus HIV e a infecção pela AIDS é 

repleta de tabus, mitos e informações vinculadas de 

formas errôneas; portanto, o ACS como agente educador 

pode instruir uma família de um portador de HIV positivo 

que: 

 

a) O uso de máscaras pelo indivíduo HIV positivo é 

obrigatório, já que a transmissão se dá pelo ar; 

b) Os utensílios, como toalhas, pratos e talheres do 

portador de HIV não devem ser separados, pois não 

há risco de contaminação; 

c) Mulheres portadoras de HIV nunca devem 

engravidar, pois inevitavelmente transmitirão o 

vírus para o bebê; 

d) O beijo na boca e o abraço devem ser evitados, pois 

a saliva infectada transmite instantaneamente o 

vírus a um indivíduo saudável. 
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40. O climatério é definido pela Organização Mundial da 
Saúde como uma fase biológica da vida e não um 
processo patológico, que compreende a transição entre o 
período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da 
mulher. Esta fase da vida é denominada: 

 

a) Menarca; 
b) Telarca; 
c) Menopausa; 
d) Menacme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


