ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
________________________________________________________________________________________________

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA: 27/07/16

NOME DO CANDIDATO:_____________________________________________________
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:___________

BAIRRO: __________________________

Procedimentos para aplicação da prova:
1. Leia com atenção e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são partes
integrantes da prova e das normas que regem este processo seletivo simplificado.
2. Durante a prova não será permitido ao candidato utilizar qualquer aparelho eletrônico (BIP,
telefone celular, claculadora, agenda eletrônica, MP3, tablets, etc), bem como não poderão
manusear e/ou consultar nenhum tipo de material permitido.
3. Os celulares deverão estar desligados.
4. Retire o cartão de respostas que se encontra no interior da prova e preencha com o nome
completo, número de inscrição e assinatura. O mesmo faça com o canhoto da capa da prova.
5. Este caderno de prova contém 20 questões objetivas, de múltipla escolha, com 5 (CINCO)
alternativas oferecidas apresentadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo sempre uma a correta.
6. Verifique se o caderno de provas está completo, caso contrário, solicite ao fiscal a entrega de
novo material, para substituição.
7. Ao término da resolução das questões, transcreva as alternativas escolhidas para o cartão de
respostas e tenha o máximo de cuidado ao preenchê-lo, visto que o mesmo não será substituído
depois de iniciada a prova.
8. Iniciada a prova, finda o tempo para qualquer questionamento, não sendo permitidas perguntas
aos fiscais aplicadores das provas. O entendimento das questões faz parte integrante da prova.
9. Ao término da prova o candidato deverá entregar ao fiscal o caderno de prova e o cartão de
respostas devidamente preenchido, saindo do local da aplicação para não prejudicar os demais
candidatos ainda presentes.
10. Os dois últimos candidatos permanecerão no local da prova até o término da prova de cada
um.
11. DURAÇÃO DA PROVA: O tempo máximo de duração da prova será de 2 (duas) horas, a
contar do encerramento das instruções.
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LEIA ATENTAMENTE E RESPONDA AS QUESTÕES DE ACORDO COM O ENUNCIADO

1) Em relação à Lei 8.080/90 assinale a alternativa correta:
A) É conhecida como a Lei de Criação dos Conselhos de Saúde e dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.
B) É conhecida como a Lei orgânica da saúde e dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências.
C) É conhecida como a Lei da Atenção Básica da Saúde e dispõe sobre os aspectos referentes à
implantação dos postos de saúde em municípios de até 100 mil habitantes e dá outras providências.
D) É conhecida como a Lei Cidadã e trata dos direitos da população em relação ao atendimento de
saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.
E) Trata dos direitos e deveres dos usuários em relação ao atendimento das equipes de Saúde da
Família e dá outras providências.

2) É uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão, deve
orientar a descentralização de ações, os serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação
entre gestores:
A) Hierarquização;
B) Descentralização;
C) Controle Social;
D) Regionalização,
E) Pacto de ações.

3) A Estratégia Saúde da Família (ESF), é uma estratégia do processo de reorganização da atenção
básica de saúde envolvendo o trabalho de uma equipe que:
I. Tem no ACS o “elo de ligação” da equipe com a comunidade.
II. Pode ser limitada ao Agente de Saúde e ao Médico, nos municípios com poucos profissionais.
III. Estabelece, a partir do cadastro das famílias quantos Médicos especialistas que devem compor a
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equipe de saúde.
IV. O ACS tem um papel importante no acolhimento, pois é um membro da equipe que faz parte da
comunidade, facilitando o contato direto com a equipe.
V. É composta minimamente, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de
enfermagem e o Agente Comunitário de Saúde.
A) I, II e IV corretas;
B) II e V corretas;
C) II, IV e V corretas;
D) I, IV e V corretas,
E) Todas corretas.

4) Fazem parte da equipe mínima de Saúde da Família, EXCETO:
A) Dentista;
B) Agente Comunitário de Saúde;
C) Enfermeiro;
D) Médico,
E) Auxiliar ou Técnico de enfermagem.

5) São princípios do Sistema Único de Saúde – SUS que constam na Lei 8.080/90:
A) Centralização, universalidade e integralidade;
B) Hierarquização,centralização e integralidade;
C) Universalidade, igualdade e integralidade;
D) Universalidade, participação popular e autonomia,
E) Integralidade, participação popular e autonomia.

6) Agente Comunitário de Saúde tem várias atribuições, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Realizar busca ativa à faltosos.
B) Fazer cadastramento, curativos e mapeamento, em sua área de abrangência.
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C) Verificar se a família está inscrita no Programa Bolsa-família.
D) Estimular a participação do idoso em grupos comunitários.
E) Identificar casos de situação de risco nutricional e orientar a procurar a UBS.

7) De acordo com o “Guia prático do Agente Comunitário de Saúde – MS 2009” sobre Aleitamento
Materno, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Evita mortes infantis.
B) É de fácil digestão e não sobrecarrega o intestino e os rins do bebê.
C) Deve ser oferecido de três em três horas para o bebê nos primeiros meses de vida.
D) A mãe deve tomar bastante líquido.
E) Quanto mais o bebê suga mais leite será produzido.

8) Vacina aplicada ao nascer para evitar formas graves de Tuberculose:
A) BCG
B) SRC
C) VOP
D) DPT
E) Nenhuma alternativa está correta

9) Agente Comunitário de Saúde é um trabalhador que integra a equipe de saúde local, prestando
cuidados primários às famílias de seu território, através de ações individuais e coletivas. São ações
do ACS:
I. Na visita domiciliar identificar pessoas sem registro civil e sem documentação.
II. Verificar se a família está inscrita no Programa Bolsa Família.
III. Verificar na Caderneta da Criança o esquema vacinal.
IV. Estimular hábitos saudáveis de alimentação.
V. Marcar consulta no ambulatório.
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A) I, III, IV e V corretas;
B) II, IV e V corretas;
C) II, III e V corretas;
D) I, II, III e IV corretas,
E) Todas corretas.

10) De acordo com o manual “Guia prático do Agente Comunitário de Saúde - MS 2009”, assinale
o que NÃO é função do Agente Comunitário de Saúde.
A) Conhecer os principais problemas de saúde dos moradores da comunidade.
B) Ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos prejudiciais à saúde.
C) Conhecer as condições de moradia, de trabalho, renda salarial, hábitos e costumes.
D) Orientar a população quanto ao uso correto dos medicamentos e a verificação da validade deles.
E) Alertar quanto aos cuidados especiais com puérperas, recém-nascidos, idosos e acamados.

11) De acordo com o manual “O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde - MS 2009”, é
considerada a atividade mais importante do processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde:
A) Cadastro das famílias.
B) Mapa da comunidade.
C) Reuniões na comunidade.
D) Diagnóstico da situação de saúde da comunidade.
E) Visita domiciliar.

12) De acordo com a Lei 10.507 de Julho de 2002, é requisito para o exercício da profissão de
Agente Comunitário de saúde:
A) Residir próximo a área que deverá atuar.
B) Haver concluído o ensino fundamental.
C) Saber ler e escrever.
D) Ter vínculo com a comunidade.
E) Ser comunicativo.
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13) Sobre “Saúde Bucal” é CORRETO afirmar que:
A) É recomendado NÃO iniciar a higiene bucal antes de 1 ano de idade.
B) O uso do fio dental não é tão importante quanto o uso da escova de dente.
C) A higienização não deve ser iniciada antes do aparecimento do primeiro dentinho.
D) Nutrição e dieta não tem grande influência sobre a cárie dentária.
E) Após a mamada deve-se limpar levemente a boca do bebê.

14) Evita mortes infantis, protege contra diarréia, alergias, infecção respiratória, previne o excesso
de peso, evita problemas nos dentes, na fala e fortalece os laços afetivos de mãe e filho, tais
vantagens estão relacionados a/ao:
A) Aleitamento Materno;
B) Vacinação;
C) Imunizações;
D) Teste do pezinho,
E) Todas estão corretas.

15) No manual “O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde - MS 2009”, o SUS deve
disponibilizar serviços que promovam a justiça social, que canalizem maior atenção aos que mais
necessitam, diferenciando as necessidades de cada um, devendo o sistema investir mais onde, e para
quem as necessidades forem maiores. Este contexto está se referindo a que princípio do SUS?
A) Universalidade;
B) Integralidade;
C) Descentralização;
D) Regionalização,
E) Equidade.

16) No manual “O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde - MS 2009”, como se dá a
participação da comunidade na gestão do SUS?
A) Grupos de educação em saúde;
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B) Associação de moradores;
C) Conselhos e conferências de saúde;
D) Reuniões comunitária,
E) Reunião nas escolas.

17) De acordo com o manual “O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde - MS 2009”, O
Conselho de Saúde é um colegiado permanente e deve estar representado de forma paritária, ou
seja, com uma maioria dos representantes na proporção:
A) Usuários 25%, trabalhadores 25%, gestores e prestadores de serviço 50%;
B) Usuários 50%, trabalhadores 25%, gestores e prestadores de serviço 25%;
C) Usuários 25%, trabalhadores 50%, gestores e prestadores de serviço 25%;
D) Usuários 40%, trabalhadores 30%, gestores e prestadores de serviço 30%;
E) Nenhuma resposta certa.

18) É função do Agente Comunitário de Saúde (ACS), assinale alternativa CORRETA:
I. Acompanhamento de gestantes.
II.Verificação de pressão arterial e curativos.
III. Cadastramento das famílias.
IV.Verificar o Cartão da criança.
V. Aplicação de medicamento contra pediculose.
A) I, II e IV corretas;
B) II, III,IV e V corretas;
C) I, III e IV corretas;
D) II, IV e V corretas,
E) Todas corretas.

19) Fome excessiva, sede intensa e aumento do volume da urina são sinais e sintomas de:
A) Hipertensão;
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B) Obesidade;
C) Infarto do miocárdio;
D) Dengue,
E) Diabetes.

20) Doença transmitida pelo Aedes aegypti:
A) Malária;
B) Esquistossomose;
C) Tracoma;
D) Dengue,
E) Nenhuma das alternativas estão corretas.

* * FIM* *
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