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AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
O fragmento do conto a seguir servirá como base para responder as questões
de 01 a 03:
Lépida
Tudo lento, parado, paralisado.
- Maldição! - dizia um homem que tinha sido o melhor corredor daquele
lugar.
- Que tristeza a minha - lamentava uma pequena bailarina, olhando para
as suas sapatilhas cor-de-rosa.
Assim estava Lépida, uma cidade muito alegre que no passado fora
reconhecida pela leveza e agilidade de seus habitantes. Todos muito fortes,
andavam, corriam e nadavam pelos seus limpos canais.
Até que chegou um terrível pirata à procura da riqueza do lugar. Para
dominar Lépida, roubou de um mago um elixir paralisante e despejou no
principal rio. Após beberem a água, os habitantes ficaram muito lentos, tão
lentos que não conseguiram impedir a maldade do terrível pirata. Seu povo
nunca mais foi o mesmo. Lépida foi roubada em seu maior tesouro e
permaneceu estagnada por muitos anos.
Um dia nasceu um menino, que foi chamado de Zim.[...]
Disponível em: www.novaescola.org.br/ Acesso:29/12/2019

01)Sobre o texto é correto afirmar que:
a) A lentidão de Lépida foi o que chamou a atenção do pirata.
b) Lépida, antes do pirata, era uma cidade caracterizada pela alegria, leveza e
agilidade.
c) Lépida, depois do pirata, era uma cidade caracterizada pela riqueza do povo.
d) Os habitantes estavam muito lentos por isso o pirata teve facilidade em
roubá-los.
e) Lépida também era o nome da pequena bailarina.
02) Ao final do fragmento é possível inferir que:
a) por ser muito veloz, Zim, fará a diferença para a cidade.
b) a situação da cidade permanecerá igual.
c) o menino que nasceu provavelmente fará parte da situação atual dos
habitantes de Lépida.
d) há uma possibilidade de reverter a situação da cidade com o nascimento de
Zim.
e) Zim será parceiro do pirata e juntos tomarão a cidade por completo.
03) “Lépida foi roubada em seu maior tesouro e permaneceu estagnada por
muitos anos.” Nesse trecho do conto o autor quis dizer que:
a) a cidade ficou chateada por muitos anos.
b) a cidade ficou parada por muitos anos.
c) a cidade ficou comovida por muitos anos.
d) a cidade se lamentou por muitos anos.
e) a cidade se fragilizou ao passar dos anos.

04) A alternativa que apresenta erro quanto à flexão do plural é:
a) avestruz - avestruzes
b) sótão – sótãos
c) troféu - troféis
d) refil - refis
e) revés – reveses
05) Em uma das alternativas abaixo há um vocábulo erroneamente grafado.
Identifique-o:
a) sobrancelha
b) beneficiente
c) mortadela
d) mendigo
e) asterisco

Matemática
1) Nesta época do ano é comum nas cidades litorâneas passeios de barco. Se uma
embarcação fizer 6 viagens por dia e em média levar 378 passageiros por viagem.
Quantas passageiros essa embarcação leva durante um dia?
(a) 2258.

(b) 2268.

(c) 1258.

(d) 1268.

(e) 2568.
2) Um hotel dispões de dois ambientes para eventos de modo em geral. Um dos
ambientes tem 14 fileiras com 8 cadeiras cada. O outro ambiente tem 7 fileiras com 12
cadeiras cada. Como os ambientes podem ser usados ao mesmo tempo e foram retiradas
12 cadeiras de cada ambiente para o concerto, qual o total de lugares (cadeiras)
disponíveis nos ambientes?
(a) 172 cadeiras.

(b) 185 cadeiras.

(c) 196 cadeiras.

(d) 145 cadeiras.

(e) 199 cadeiras.
3) Uma escola de natação promoveu uma competição entre seus alunos. Os finalistas
foram Gustavo e Leonardo. Gustavo venceu a prova com tempo de 3,35 minutos, já
Leonardo demorou 0,78 minutos a mais que Gustavo. Qual o tempo que Leonardo levou
para finalizar a prova?
(a) 4,53 minutos.

(b) 5,33 minutos.

(e) Nenhuma da resposta anteriores.

(c) 4,28 minutos.

(d) 4,13 minutos.

4) Gustavo utilizou R$ 40.000,00 num fundo de investimentos onde a rentabilidade é de
1,2% ao mês na modalidade de juros simples. Que valor Gustavo pode resgatar após 4
meses.
(a) R$ 40.400,80

(b) R$ 44.480,00

(c) R$ 42.280,00

(d) R$ 41.920,00

(e) R$ 43.320,12
5) Um muro foi construído em 18 dias por 4 pedreiros, se esses mesmos muro tivesse
sido construído por 6 pedreiros teria sido feito em quantos dias?
(a) 12 dias.

(b) 16 dias.

(c) 13 dias.

(d) 15 dias.

(e) 14 dias.

Conhecimentos Específicos
11 – Fundamentos são um conjunto de regras básicas de organização e funcionamento.
A Portaria GSM 648, de 28 de março de 2006 cita os fundamentos da Atenção Básica.
Observe as afirmações:
I - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde,
com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação
descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade;
II - Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações
programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde,
prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma
interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços;
III - Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população
adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado;
IV - Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento
constante de sua formação e capacitação;
V - Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como
parte do processo de planejamento e programação; e
VI - Estimular a participação popular e o controle social.
A)
B)
C)
D)
E)

São fundamentos apenas as opções I, II e III.
São fundamentos apenas as opções II, III. IV e V.
São fundamentos apenas as opções III, IV e V.
Todas as opções são fundamentos da Atenção Básica.
Nenhumas das respostas está correta.

12 – Em relação a Atenção Básica as responsabilidades de cada nível de Governo
são definidas na portaria GM 648. Sobre as Secretarias Municipais e ao Distrito
Federal compete, exceto:

A) Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços visando a
organização do sistema local de saúde;
B) Definir, no Plano de Saúde as características, os objetivos, as metas e os
mecanismos de acompanhamento da Estratégia Saúde da Família;
C) Escolher os usuários que serão atendidos com os recursos do SUS, independente
da necessidade, urgência ou encaminhamento.
D) Garantir infraestrutura necessária ao financiamento das equipes de Saúde da
Família, de Saúde Bucal e das Unidades Básicas de referência dos Agentes
Comunitários de Saúde, dotando-os de recursos materiais, equipamentos e
insumos.
E) Assegurar o cumprimento do horário integral – jornada de 40 horas semanais –
de todos os profissionais da ESF.
13 – O artigo 7º da Lei Federal 8080 expressa as diretrizes e princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS). O conceito abaixo se refere a um dos princípios do SUS. Qual é
esse princípio?
“Está ligado a garantia de direito á saúde por todos os brasileiros, sem acepção
ou discriminação, de acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo SUS. “
A)
B)
C)
D)
E)

Universalidade
Equidade
Integralidade
Participação Popular
Nenhuma das alternativas

14 – O controle social no SUS acontece por meio da participação da comunidade. A Lei
8080 garante o direito da população de interferir na definição das políticas e programas
de saúde e fiscalizar o seu cumprimento. A Lei 8142 criou duas formas de participação
da comunidade nos processos do SUS, quais são?
A)
B)
C)
D)
E)

Conferência de saúde e Reuniões Comunitárias
Conselhos de Saúde e Partidos Políticos
Conselhos de Saúde e Associações de Médicos
Conferência de Saúde e Associação de Médicos
Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde

15 – O Conselho de Saúde é órgão colegiado, com caráter deliberativo e permanente do
SUS. Faz parte do processo de descentralização do SUS e democratização do SUS. O
poder executivo deve acolher as demandas que o julgar necessárias. De acordo com a
Lei 8142/90 os Conselhos de Saúde são compostos por, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Representantes de usuários do SUS
Representantes de entidades defensoras de animais
Representantes de trabalhadores da saúde
Representantes do governo
Representantes dos prestadores de serviço

16 – O SIAB, Sistema de Informação da Atenção Básica foi implantado para
acompanhar as ações e resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa
de Saúde da Família, atualmente conhecido como, Estratégia Saúde da Família. São
consideradas, dados coletados, funcionalidades do SIAB, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Cadastros de famílias
Condições de moradia e saneamento
Média salarial dos cadastrados
Situação de saúde
Composição das Equipes de Saúde e Agentes Comunitários de Saúde

17 – Vigilância significa estar atento, se precaver para não correr riscos, cuidado. A
vigilância em saúde aborda diferentes temas, tais como, territorialização, política e
planejamento, epidemiologia, condições de vida, ambiente, entre outros. Segundo esse
raciocínio e de acordo com a lei, a Vigilância em Saúde se distribui entre, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Vigilância em fármacos, medicamentos
Vigilância ambiental
Vigilância epidemiológica
Vigilância sanitária
Vigilância em saúde do trabalhador

18 – O Calendário Nacional de Vacinação é amplo, contempla crianças, adolescentes,
adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. No site do Ministério da Saúde temos a
informações de que 19 vacinas são disponibilizadas oferecendo proteção desde o
nascimento, podendo estender-se por toda vida. A vacina para mulheres grávidas
previne a si e ao bebê. Aponte a vacina aplicada na gestante para prevenção de difteria,
tétano e coqueluche:
A)
B)
C)
D)
E)

Influenza
DTPa
Dupla adulto (DT)
Pentavalente
Nenhuma das alternativas

19 – O aumento dos casos de câncer causados pelo HPV fez com que o Ministério da
Saúde incluísse adolescentes no Calendário Nacional Vacinal. O Brasil é o primeiro
país da América do Sul a oferecer a vacina do HPV para meninos em programas
vacinais de imunização. Qual é a alternativa que aponta a idade dos meninos aptos a
receber a vacina do HPV pelo SUS:
A)
B)
C)
D)
E)

Meninos de 15anos
Meninos de 10 a 14 anos
Meninos de 11 a 15 anos
Meninos de 11 a 14 anos
Meninos de 11 a 16 anos

20 – O tétano é uma infecção bacteriana grave e tem como característica espasmos
musculares. Em adultos, geralmente ocorre em situações de acidentes com cortes. A
bactéria causadora do tétano pode ser encontrada na pele, fezes, galhos, água suja. A
imunidade acontece por meio da vacina Dupla Adulto (DT) . O reforço dessa vacina
deve ser aplicado a cada:
A)
B)
C)
D)
E)

5 anos
7 anos
9 anos
10 anos
Não é preciso aplicar reforço

21 – O trabalho do Agente Comunitário de Saúde é essencial e obrigatório, acontece
somente no âmbito do SUS. Os ACSs funcionam como mediadores entre a comunidade
e as Estratégias Saúde da Família. É responsável por promover ações educativas por
meio das visitas domiciliares.
Qual é a lei que regulamenta o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde?
A)
B)
C)
D)
E)

Lei 8080 de 19 de setembro de 1990
Lei 11350 de 5 de outubro de 2006
8142 de 28 de dezembro de 1990
11350 de 19 de setembro de 1990
8142 de 5 de outubro de 2006

22 – Á comunidade é garantido o direito de participar das decisões relacionadas ao
SUS. A Lei 8080 já trazia em sua redação a inclusão da comunidade no planejamento
do SUS. Essa participação é um princípio doutrinário assegurado pela Constituição
Federal e regulamentado em lei. A participação acontece por meio das Conferências de
Saúde e Conselhos de Saúde. Qual é a lei que regulamentou as Conferências de Saúde e
Conselhos de Saúde?
A)
B)
C)
D)
E)

8080 de 19 de setembro de 1990
11350 de 5 de outubro de 2006
8080 de 5 de outubro de 2006
8142 de 19 de setembro de 1990
8142 de 28 de dezembro de 1990

23 – ACS, sua visita permite identificar situações problemáticas que afetam a qualidade
de vida da população. A partir disso você e a equipe podem propor e promover
mudanças. São situações de vulnerabilidade social que afetam a qualidade de vida das
famílias:
A)
B)
C)
D)
E)

Exclusão social
Saneamento básico
Consumo de drogas
Condições precárias de moradia
Todas as alternativas anteriores

24 – Sistemas são usados na instrumentalização e apoio á gestão dos SUS. Usados em
todas as esferas, auxiliam no planejamento, programação, regulação, controle, avaliação
e auditoria. Os estabelecimentos de saúde devem estar cadastrados no SUS para
possibilitar a operacionalização dos Sistemas de Informação em Saúde. Qual é o sistema
de cadastro dos estabelecimentos de saúde no SUS?
A)
B)
C)
D)
E)

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CMES – Cadastro Municipal de Estabelecimentos de Saúde
CADSUS – Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS
SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica
Nenhuma das alternativas

25 – A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 regula em todo território nacional as ações
e serviços de saúde no âmbito do SUS. Esta lei instituiu o SUS. Sobre a Lei 8080 é
correto afirmar, exceto:
A) Da organização, da direção e da gestão do SUS.
B) Das competências e atribuições das três esferas de governo.
C) Do funcionamento e da participação complementar dos serviços privados de
assistência à saúde.
D) Da política de recursos humanos.
E) Da repartição de recursos financeiros repassados por meio dos políticos eleitos.
26 – Através da Estratégia Saúde Família, a atenção básica é feita por uma equipe
composta por profissionais de diferentes categorias, chamada de equipe
multidisciplinar, que trabalha de forma articulada, considerando as pessoas como um
todo. De acordo com a lei, cada equipe é composta minimamente por:
A)
B)
C)
D)
E)

Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e ACS
Médico, enfermeiro e ACS
Enfermeiro, ACS e técnico em saúde bucal
Médico, dentista e enfermeiro
Médico, enfermeiro e técnico em enfermagem

27 – A rotina de trabalho das equipes de ESF incluem o conhecimento do território e da
população, das condicionalidades familiares e sociais que posteriormente tornam-se
ferramentas para o planejamento e avaliação das ações desenvolvidas. O espaço
territorial atendido pelo ACS chama-se:
A)
B)
C)
D)
E)

Bairro
Comunidade
Município
Área
Microarea

28 – O ACS tem um papel importantíssimo no acolhimento. É o membro da equipe que
faz parte da comunidade, permitindo a criação de vínculos de uma maneira facilitada,
objetivando o contato direto com a equipe.

Sobre as atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde:
I – trabalhar atendendo todas as famílias de sua microarea;
II – Cadastrar todas as pessoas da microarea e manter os cadastros atualizados;
III – Promover a orientação das famílias sobre a utilização dos serviços de saúde
disponíveis;
IV – Realizar visitas domiciliares;
V – Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe e a população
compreendida pela Unidade Básica de Saúde;
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas somente as afirmações I e II.
Estão corretas somente as afirmações I, II e III.
Estão corretas somente as afirmações II, III e IV.
Todas as afirmações estão corretas.
Nenhuma afirmação está correta.

29 – Agente Comunitário de Saúde, suas ações são importantes e a soma delas qualifica
seu trabalho. Você deve compreender a importância da participação popular na
construção da saúde, visto que, todos são responsáveis por sua saúde e de sua
comunidade. As situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas
“corre perigo”, tendo maior risco de adoecer e até morrer.
São consideradas situações de risco, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Bebes que nascem com menos de dois quilos e meio;
Filhos de mães que fumam, usam bebidas alcoólicas e drogas;
Pessoas com alimentação saudável;
Pessoa em situação de violência;
Pessoas acima do peso e sedentárias;

30 – Diversos instrumentos podem ser utilizados para a coleta de dados e cada um deles
tem um objetivo. A coleta de dados é uma das etapas do diagnóstico da comunidade. A
etapa inicial consiste em cadastrar as famílias. A área de atuação do ACS é a microarea
e por lei se restringe ao máximo de _______ pessoas.
Escolha a resposta que preenche corretamente a lacuna:
A)
B)
C)
D)
E)

700 pessoas
750 pessoas
800 pessoas
810 pessoas
850 pessoas

