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PROVA – PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE – EDITAL N. 001/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA-MG
DATA: 21 DE DEZEMBRO DE 2012
NOME DO CANDIDATO:
_______________________________________________________________
N° INSCRIÇÃO: __________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO:____________________________________

Esta prova compõe-se de 20 (vinte questões) de múltipla escolha, cada uma
valendo 05 (cinco) pontos, que abordam alguns dos itens do conteúdo
programático previsto no respectivo Edital que regulamenta este processo
seletivo.
Esta prova terá duração mínima de 60 (sessenta) e máxima de 120 (cento e
vinte) minutos.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR E SÓ
COMECE A SUA PROVA APÓS LIDAS ESTAS INSTRUÇÕES:
1Preencha corretamente com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL seu
nome e número de inscrição e assine o cabeçalho desta prova, com a mesma
firma que consta do seu documento de identificação apresentado por ocasião
da inscrição;
2Não serão aceitas rasuras nos campos do nome, número de inscrição ou
assinatura. A prova que apresentar rasuras nestes campos não será corrigida.
3Não dobre ou amasse a sua prova, pois ela não será substituída.
4Antes de autorizado o início da prova, confira-a com muita atenção, pois
nenhuma
reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão
será aceita depois de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
5. Todas as questões possuem 04 (quatro) opções de resposta,
representadas pelas letras A, B, C e D, sendo que APENAS UMA é a opção
correta. As questões que tiverem assinaladas mais de uma resposta serão
automaticamente desconsideradas.
6Assinale a opção de cada questão com a caneta esferográfica azul,
marcando um X em cima da letra que representa a opção escolhida ou fazendo
um círculo em torno da letra que representa a opção escolhida. NÃO SERÃO
ACEITAS RASURAS NAS QUESTÕES OU OUTRAS FORMAS DE
MARCAÇÃO. As questões assinaladas em desacordo com esta instrução
serão automaticamente desconsideradas.
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QUESTÕES

1) O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema, consiste no princípio da:
a) Universalidade.
b) Equidade.
c) Integralidade.
d) Regionalização.

2) Assinale o princípio que diz que todos devem ter igualdade de oportunidade
em usar o sistema de saúde; como, no entanto, o Brasil contém disparidades
sociais e regionais, as necessidades de saúde variam.
a) Equidade.
b) Universalidade.
c) Integralidade.
d) Hierarquização.

3) Sobre o Sistema Único de Saúde marque a alternativa INCORRETA.
a) À iniciativa privada não é permitido participar desse sistema de maneira
complementar.
b) O SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais
consagradas na Constituição de 1988. Seus princípios apontam para a
democratização nas ações e nos serviços de saúde que deixam de ser restritos
e passam a ser universais, da mesma forma, deixam de ser centralizados e
passam a nortear-se pela descentralização.
c) Na verdade, o SUS representa a materialização de uma nova concepção
acerca da saúde em nosso país. Antes a saúde era entendida como “o Estado
de não doença”, o que fazia com que toda lógica girasse em torno da cura de
agravos à saúde.
d) O SUS é um sistema de saúde de abrangência nacional, porém, coexistindo
em seu âmbito subsistemas em cada estado (o SUS estadual) e em cada
município (SUS municipal). É sempre bom lembrar que a ênfase está nos
municípios.
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4) Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, são atribuições do Agente
Comunitário de Saúde, EXCETO:
a) a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da
comunidade.
b) a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva.
c) a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de
situações de risco à família, mesmo quando fora de sua área de atuação.
d) o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde.

5) NÃO é competência da esfera Municipal na Gestão da Atenção Básica à
Saúde:
a) Regular as relações inter-municipais.
b) Manter a rede de unidades básicas de saúde em funcionamento (gestão e
gerência);
c) Co-financiar as ações de atenção básica;
d) Alimentar os sistemas de informação;

6) São objetivos do modelo de Saúde da Família, segundo o Ministério da
Saúde:
I. Prestar assistência integral contínua, com resolutividade e boa qualidade, às
pessoas que a procurem em demanda espontânea.
II. Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta.
III. Estimular a organização do controle social.
IV. Garantir o atendimento de urgência e emergência aos moradores da
região.
Estão CORRETOS:
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, somente.
c) I e II somente.
d) II e III somente.
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7) Sobre os fundamentos da Atenção Básica marque V para afirmativa(s)
verdadeira(s) e F para falsa(s):
(
) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e
a população adstrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a
longitudinalidade do cuidado.
(
) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do
acompanhamento constante de sua formação e capacitação.
(
) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados
alcançados, como parte do processo de planejamento e programação.
(

) Estimular a participação popular e o controle social.

A sequência correta é:
a) V – F – V – F
b) V – V – V – V
c) F – V – F – V
e) V – F – F – F

8) A Estratégia Saúde da Família (ESF) orienta a reorganização da assistência
efetivando princípios previstos no Sistema Único de Saúde (SUS). Cada
Equipe Saúde da Família beneficia em média 3.450 pessoas que podem
solucionar problemas simples de saúde. A Equipe Saúde da Família atua
basicamente na área:
a) Apenas da medicina curativa.
b) Da atenção básica de saúde.
c) De atenção de média e alta complexidade.
d) Em todas as áreas.

9) Sobre o processo de Territorialização, NÃO se pode afirmar que:
a) É um dos pressupostos básicos do trabalho dos Agentes Comunitários de
Saúde.
b) Demarca os limites das áreas de atuação dos serviços na ESF.
c) Subsidia o reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social
existente nessas áreas.
d) Refere-se a espaços com mobilidade diacrônica (sucessão de tempos) e
sincrônica (simultaneidade de lugares).
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10) Sobre o processo de capacitação das equipes da Estratégia Saúde da
Família (ESF), baseado na Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde, é INCORRETO afirmar:
a) Deve iniciar-se concomitantemente ao início do trabalho das ESF por meio
do Curso Introdutório para toda a equipe.
b) Deve ser realizado em até 3 (três) meses após a implantação da ESF
c) Os conteúdos mínimos do Curso Introdutório e da Educação Permanente
para as ESFs serão objeto de regulamentação específica editada pela
Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde, em observância às especificidades regionais.
d) É um dos requisitos necessários para o exercício da atividade de Agente
Comunitário de Saúde.

11) A visita domiciliar tem por finalidade monitorar a situação de saúde das
famílias e atender às pessoas doentes que estão impossibilitadas de se
locomover ate a unidade de saúde. Neste sentido, a equipe saúde da família, a
utiliza como instrumento para:
I - Buscar compreender as relações entre os indivíduos que compõem uma
família e a maneira como estas relações contribuem para a existência de
processos protetores ou de desgaste para a saúde e doença.
II - Possibilitar uma aproximação com os determinantes do processo saúde
doença – no âmbito familiar.
III - Fiscalizar no âmbito familiar, exclusivamente, o cumprimento ou não de
uma orientação feita pela equipe de saúde.
IV - Identificar como se expressam, na família, a formas de trabalho e vida dos
membros que a compõem.
V - Entender as funções sociais, econômicas, ideológicas e políticas da família
na sociedade.
Assinale a alternativa que contém apenas assertivas CORRETAS:
a) I, II, IV e V, somente.
b) I, II, III e IV, somente.
c) II, III e IV, somente.
d) I, III, IV e V, somente.
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12) Sobre os objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde analise as
afirmativas abaixo:
I. Contribuir para a diminuição da resolubilidade do Sistema, para garantir a
qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de Promoção a saúde.
II. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde
relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver,
condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a
bens e serviços essenciais.
III. Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na
atenção básica.
IV. Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades,
inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou
extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social,
regional, de gênero, de orientação/opção sexual, dentre outras).
Está (estão) INCORRETA(S):
a) Apenas a I.
b) Apenas a I e III.
c) Apenas a II e IV.
d) Todas estão corretas.

13) A Organização Mundial de Saúde, possui uma classificação de aleitamento
materno, a qual é reconhecida no mundo inteiro. Segundo essa classificação,
aleitamento materno exclusivo significa:
a) quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de
água (água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
b) quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.
c) quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou
ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com
exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral,
suplementos minerais ou medicamentos.
d) quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado),
independentemente de receber ou não outros alimentos.
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14) O desenvolvimento da criança acontece por etapas, que correspondem a
determinados períodos de vida. Cada um desses períodos tem suas próprias
características e seus ritmos. Entretanto, vale lembrar que cada criança tem
seu padrão de desenvolvimento. Relacione a primeira coluna com a segunda
de acordo com as etapas do desenvolvimento da criança e marque a
alternativa CORRETA:
1) Período Pré-natal
2) Período Neonatal
3) Primeira Infância – Lactente
4) Segunda Infância – Pré escolar
5) Escolar
( ) 29 dias a 2 anos;
( ) Acima de 6 anos;
( ) 0 a 28 dias de vida;
( ) da concepção até o nascimento;
( ) 2 a 6 anos;
a) 3, 5, 2, 1, 4
b) 1, 2, 5, 3, 4
c) 4, 3, 2, 1, 5
d) 5, 1, 4, 2, 3

15) Na adolescência aparecem os caracteres sexuais secundários e tornam-se
mais evidentes os comportamentos sexuais, tanto a nível biológico como a
nível sócio-afetivo. Marque a alternativa incorreta sobre os caracteres sexuais
secundários masculinos.
a) Mudança na voz.
b) Desenvolvimento corporal por aumento da massa muscular.
c) Aparecimento de pelos nos órgãos genitais, axilas, etc.
d) Menor secreção do hormônio testosterona.
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16) Envelhecer deve ser com saúde, de forma ativa, livre de qualquer tipo de
dependência funcional. Com base nessa afirmação pode-se afirmar que faz
parte das diretrizes da Política Nacional da Pessoa Idosa, exceto:
a) Promoção do envelhecimento ativa e saudável.
b) Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa.
c) Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à
saúde da pessoa idosa.
d) Promover a territorialização das comunidades.

17) A varicela é uma doença conhecida como:
a) Catapora
b) Caxumba
c) Febre amarela
d) Sarampo

18) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade NÃO compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação não privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas
com a proteção à infância e à juventude.
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19) O Município de Conquista poderá exonerar ou demitir os seus servidores
públicos efetivos e os seus Agentes Comunitários de Saúde, nas seguintes
hipóteses, EXCETO:
a) prática de falta punida com a pena de demissão, conforme definido no
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
b) necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa,
conforme definido pela Constituição Federal.
c) Por conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo.
d) insuficiência de desempenho, apurada em procedimento administrativo no
qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa.

20) São princípios constitucionais de observância obrigatória na Administração
Púbica:
I- moralidade, publicidade e pessoalidade.
II- legalidade, moralidade e eficiência.
III- publicidade, legalidade e moralidade.
IV- pessoalidade, moralidade e eficiência.
V- legalidade, impessoalidade e eficiência.
Estão CORRETAS:
a) I , III e IV.
b) II, III e V.
c) II, III e IV.
d) I, II e V.

FIM
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ANOTE AS SUAS OPÇÕES NESTA FOLHA E DESTAQUE-A, SE QUISER
CONFERIR AS SUAS RESPOSTAS COM O GABARITO OFICIAL A SER
DIVULGADO (PREENCHIMENTO FACULTATIVO)
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