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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1- A duração da prova é de 3 (três) horas, já incluído o tempo de preenchimento
do cartão de respostas.
2- O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não
retornar, será eliminado.
3- Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e
somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas
respectivas assinaturas.
4- Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o
gabarito, pois o gabarito será disponibilizado em (SITE OFICAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONQUISTA E NO MURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE) .
5- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 20
(vinte) questões objetivas, está completo
6- A Prova Objetiva consistirá em 20 (vinte ) questões de múltipla escolha, sobre o
conteúdo previsto no item 1.3 deste Edital, com quatro opções de resposta
cada uma, sendo que apenas uma opção será a resposta correta.
7- Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

Nome:_____________________________________________________ Documento:________

QUESTÃO 1
“Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) são responsáveis pelas ações de
prevenção e controle da dengue. Estas ações devem fazer parte das rotinas e estar integradas
às demais ações desenvolvidas nestas unidades.” (O Agente Comunitário de Saúde no Controle
da Dengue. cartilha do Ministério da Saúde, 2009) São de competência do Agente Comunitário
de Saúde, entre outras, as seguintes ações, EXCETO:
(A) Encaminhar os casos suspeitos de dengue à Unidade Básica de Saúde, de acordo com as
orientações da Secretaria Municipal de Saúde.
(B) Atuar junto aos domicílios, informando aos seus moradores sobre a doença – seus
sintomas e riscos – sobre o agente transmissor e as medidas de prevenção.
(C) Informar o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas ou
mosquitos transmissores da dengue no domicílio e peridomicílio, chamando a atenção para os
criadouros mais comuns na sua área de atuação.
(D) Vistoriar o domicílio e peridomicílio, sem a companhia do morador, para identificar locais e
objetos que sejam ou possam se transformar em criadouros de mosquito transmissor da
dengue.

QUESTÃO 2
Imagine que durante uma visita domiciliar você constata que há uma criança com diarreia.
Avalie se, nesse caso, as seguintes informações são importantes:
I.
II.
III.
IV.

A idade da criança.
Há quantos dias ela está com diarreia e quantas vezes por dia ela está evacuando.
Se há presença de sangue nas fezes
Se também está com febre, vômito e há quantos dias.

Estão corretas:
(A) I, II e III, apenas.
(B) II, III, IV apenas.
(C) I, e II, apenas.
(D) I, II, III e IV

QUESTÃO 3
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que tange ao Direito à Convivência
Familiar e Comunitária, avalie se as afirmativas seguintes são falsas (F) ou verdadeiras (V):

A- Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e,
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes

B- O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do
que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.
C- Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes
ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

As afirmativas são respectivamente:
(A) F, V e V
(B) V, F e F
(C) V, V e F
(D) V, V e V
QUESTÃO 4
Na Estratégia Saúde da Família, a definição de Microárea para o modelo de Atenção Básica
existente no município é:
A- Território aonde habitam 400 a 750 pessoas, correspondente a atuação de 1 agente
comunitário de saúde.
B- Conjunto de territórios cobertos por, no máximo, 10 agentes comunitários de saúde e 01
instrutor, dentro de um mesmo segmento territorial;
C- Espaço onde habitam 600 a 1. 200 pessoas, correspondente à atuação de 3 agentes
comunitários de saúde;
D- Conjunto de áreas cobertas por 2 equipes de Saúde da Família, responsáveis pelo
atendimento de 2.200 a 4.500 famílias.

QUESTÃO 5
No Sistema Único de Saúde são vacinas indicadas para os adolescentes em situação de rotina,
exceto:
A Hepatite B
B Febre Amarela
C Tríplice Viral
D Contra Poliomielite

QUESTÃO 6
O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção
de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor

municipal, distrital, estadual ou federal.” O enunciado acima refere-se a seguinte Lei: Assinale
a alternativa correta:
A)

LEI Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.

B)

Lei Nº 8.080 de 29 de dezembro de 1990

C)

Lei Nº 11. 350 de 05 de outubro de 2006

D)

Lei Nº 11. 250 de 08 de outubro de 2006

QUESTÃO 7
O Diagnóstico é a primeira etapa do planejamento para quem busca conhecer as
características de uma comunidade e se compõe de três momentos específicos, que são:
A meta de organização de serviços, plano de ação e mapeamento estratégico da estrutura do
centro de saúde.
B - especificação dos recursos, reflexão da capacidade instalada para atendimento da
comunidade e inspeção.
C - Cronograma de intervenção, execução do trabalho em equipe, monitoramento e avaliação.
D- Levantamento de dados, análise e reflexão dos dados e priorização das necessidades.
QUESTÃO 08
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;
QUESTÃO 9:
A Lei que regulamenta o § 5o do art. 198 da Constituição, e dispõe sobre o aproveitamento de
pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 de
fevereiro de 2006, e dá outras providências, é:
A)
B)
C)
D)

2448 de 05 de outubro de 2006
11.305 de 05 de outubro de 2006
11.350 de 05 de outubro de 2006
11.105 de 05 de outubro de 2006

QUESTÃO 10

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, são atribuições do Agente Comunitário de
Saúde, EXCETO:
A) Escolher dentro de sua microárea apenas a família considerada prioritária, para receber a
visita domiciliar do ACS.
B) Estar em contato com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da
saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe.
C) Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
D) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe.

QUESTÃO 11
Sobre o cartão da criança marque a alternativa INCORRETA:
a) O cartão da criança foi feito para acompanhar o desenvolvimento e a saúde da criança até
os 5 anos;
b) e) Existe o que chamamos de cartão sombra, que é uma cópia do cartão da criança que fica
com o ACS
c) O cartão da criança vai ser usado pelos pais e pelos profissionais que atendem a criança;
d) O cartão da criança não deve ser apresentado em cada consulta e nem na visita do Agente
Comunitário de Saúde;

QUESTÃO 12
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) Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção.
D) Promover apenas ações individuais para fortalecer as comunidades.

QUESTÃO 13
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:

A- 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.

B- Possibilitar uma aproximação com os determinantes do processo saúde doença – no âmbito
familiar.
C - Fiscalizar no âmbito familiar, exclusivamente, o cumprimento ou não de uma orientação
feita pela equipe de saúde.
D - Identificar como se expressam, na família, a formas de trabalho e vida dos membros que a
compõem.

QUESTÃO 14
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Conforme a
informação acima responda qual artigo se refere:
A)
B)
C)
D)

Artigo 2 do ECA
Artigo 196 da Constituição Federal
Artigo 197 da Constituição Federal
Artigo 198 da Constituição Federal

QUESTÃO 15
De qual política se refere à informação abaixo:
Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de
desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas
e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
A)
B)
C)
D)

Política Nacional de Humanização
Política Nacional da Pessoa Idosa
Política Nacional de Atenção Básica
Política Nacional da Criança e do Adolescente

QUESTÃO 16
Sobre o Agente Comunitário de Saúde todas as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO.
A) É o elo entre a comunidade e os serviços de saúde.
B) Acompanha as gestantes da comunidade, orientando sobre a importância do pré-natal e
planejamento familiar.
C) Identifica situações de risco individual e coletivo.
D)Responsável pelo diagnóstico de doenças existentes na comunidade em que atua.

QUESTÃO 17
Sobre os programas de saúde pública todas as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO.
A) Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto (priorização de agravos específicos como
hipertensão arterial, diabetes mellitus, tuberculose).
B) PAISM - Programa de Assistência Integral à saúde da Mulher.
C) Programa de controle do tabagismo e outros fatores de risco de câncer Têm como objetivo
a prevenção de doenças na população através de ações que estimulem a adoção de
comportamentos de estilos de vida saudáveis e que contribuam para a redução da incidência e
mortalidade por câncer e doenças tabaco-relacionadas no país
D) BRASIL SORRIDENTE – Programa cujas ações têm por objetivo fundamental é conseguir a
manutenção de um estado de saúde com a finalidade de atingir um máximo de vida ativa, na
comunidade, junto à família, com o maior grau possível de independência funcional e
autonomia.
QUESTÃO 18
Tendo em vista que todos os trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das
condições de trabalho foi criado o Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador estruturado
em ações que objetivam todas as ações abaixo EXCETO:
A) A promoção e proteção
B) A recuperação
C) A amputação
D) A reabilitação
QUESTÃO 19
A Visita Domiciliar (VD) só se configura como instrumento intervencionista das equipes de
saúde da família quando previamente planejada e realizada de forma sistematizada, iniciando
se antes e continuamente após o ato da visitação. Para a execução da VD, o primeiro passo é
definir seu foco, que pode abranger um ou mais dos seguintes: EXCETO.
A) Conhecer o domicílio e suas características ambientais, identificando socioeconômicas e
culturais.
B) Verificar a estrutura e a dinâmica familiares com elaboração do genograma ou familiograma
ou mapa.
C) Evitar fatores de risco individuais e familiares. Incidir precocemente na evolução para
complicações e internações hospitalares
D) Prestar assistência ao paciente no seu próprio domicílio, especialmente em caso de
acamados

QUESTÃO 20

As visitas devem ser programadas rotineiramente pela equipe de saúde da família, devendo a
seleção do indivíduo e/ou das famílias ser pautada nos critérios definidores de prioridades, por
conta de especificidades individuais ou familiares. Assim, deve-se considerar como critérios
gerais.
Situações ou problemas novos na família relacionados à saúde ou que constituem risco à
saúde (morte súbita do provedor, abandono de um dos genitores, situação financeira crítica,
etc...).
II. Situação ou problema crônico agravado bem como situação de urgência.
III. Problemas de imobilidade e/ou incapacidade que impedem o deslocamento até a unidade
de saúde
IV. Problemas de acesso à unidade (condições da estrada, ausência de meios de transporte,
etc...).

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:
A) Apenas I, II e III estão corretas
B) Apenas II, III e IV estão corretas
C) Apenas I, III e IV estão corretas
D) I, II, III e IV estão corretas

QUESTÃO 21
Em que ano se deu origem ao Programa de Saúde da Família:

A)
B)
C)
D)

1992
1994
1991
1999

QUESTÃO 22
A dengue apresenta alguns sintomas, assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

Dor de cabeça
Febre
Dor no corpo
Dor retroorbitária

Quais alternativas estão corretas:
A-()AeB
B-()BeC

C-()CeA
D - ( ) A, B, C e D
QUESTÃO 23

São princípios do (SUS), exceto:
A)
B)
C)
D)

Universalidade
Integralidade
Equidade
Similaridade

QUESTÃO 24
As Ações executadas pelo Sistema Único de Saúde abrangem os seguintes campos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Vigilância Ambiental
Vigilância domiciliar

QUESTÃO 25
Para promover a qualidade de vida da população e realizar as ações de educação pertinentes
ao Agente Comunitário de Saúde, este profissional deve, EXCETO:
A) Conhecer o território
B) Agir com respeito e ética
C) Esperar as pessoas procurá-lo na Unidade de Saúde.
D)Conhecer não apenas os problemas da comunidade, mas também suas potencialidades.

