PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA: 02/10/2019

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, calculadora, 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.

LEIA ATENTAMENTE E RESPONDA AS QUESTÕES DE ACORDO COM O ENUNCIADO
1) A Hipertensão Arterial ocorre quando a pressão que o sangue exerce na parede das artérias para
se movimentar é muito forte, ficando acima dos valores considerados normais. Sobre essa doença, é
CORRETO afirmar que:
A) acomete apenas pessoas idosas.
B) é uma doença crônica que, se não controlada, pode causar outras doenças, inclusive o Infarto
Agudo do Miocárdio – IAM.
C) para que seja feito seu diagnóstico, a pressão só precisa ser mensurada uma vez, e os valores
estarem acima de 130 x 90 mmHg.
D) é causada apenas pelo uso prolongado do tabaco.
E) a única forma de evitá-la é o abandono do tabagismo.
2) Sobre DENGUE, leia as afirmações abaixo:
I. Doença grave, provocada por bactéria.
II. Febre, dores de cabeça, dores musculares e nas articulações, são alguns sintomas.
III. A prevenção é a mais forte medida de controle.
Está CORRETO o que se afirma em:
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, apenas.
E) II, apenas.
3) Qual o ano de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA?
A) 1980

B) 1990

C) 1995

D) 2000

E) 2010

4) A Lei nº 10.507 de 10 de Julho de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde e dá
outras providências. Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a lei:
A) O exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde dar-se-á no âmbito do Sistema Único
de Saúde – SUS e Sistema Privado de Saúde.
B) Cabe ao profissional Agente Comunitário de Saúde a definição de suas atribuições profissionais.
C) O exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde dar-se-á exclusivamente no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS.
D) É requisito para o exercício da profissão de ACS haver concluído o Ensino Médio.
E) A profissão de Agente Comunitário de Saúde caracteriza-se pelo exercício de atividades em
conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do Ministério da Saúde-MS.
5) Durante a visita domiciliar, o ACS detectou um criadouro que precisa da utilização do larvicida.
Neste caso o ACS deve:
A) Entrar em contato com o agente de controle de endemias (ACE) para planejamento de ações.

B) Notificar, por escrito, o proprietário do local e solicitar que o mesmo providencie a remoção do
criadouro, no prazo máximo de 24horas, estando sujeito à multa após este prazo.
C) Colocar o larvicida no local para destruir as larvas e impedir a procriação do mosquito.
D) Entrar em contato com a vigilância epidemiológica e solicitar visita de um enfermeiro no local,
para que o mesmo possa orientar o proprietário sobre como proceder.
E) Nenhuma alternativa correta.
6) DIU é:
A) Um método para evitar a gravidez.
B) Uma vacina.
C) Um exame preventivo.
D) Uma doença.
E) Nenhuma das alternativas.
7) São objetivos da visita domiciliar do ACS, EXCETO:
A) Ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos prejudiciais à saúde.
B) Compreender as relações entre os indivíduos que compõem uma família.
C) Identificar os fatores culturais, sociais, econômicos e políticos que influenciam a vida e a saúde
da família.
D) Levantar e coletar dados sobre a família para alimentação dos bancos de dados, de forma
sistematizada, sem necessariamente criar vínculo efetivo com a população.
E) Identificar situações de risco no indivíduo, na família e na comunidade.
8) O termo puérpera corresponde a:
A) mulher que está na menopausa.
B) mulher que teve bebê recentemente.
C) mulher que está na última semana de gestação.
D) mulher que não teve relações sexuais.
E) mulher que está gestante.
9) Grande parte dos alimentos contém carboidratos.
Assinale a alternativa que contenha somente o grupo de alimentos muito ricos em carboidratos.
A) Ervilha, soja, cenoura e tomate.
B) Morango, pão macio, feijão e abacaxi.
C) Grão de bico, soja, chiclete e batata doce.
D) Bolacha de maisena, pão francês e torrada.
E) Manteiga, margarina, leite e chocolate.
10) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) é INCORRETO afirmar:
A) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
B) A saúde é um direito fundamental do ser humano, direito este, sendo de total responsabilidade do
Estado em provê-lo.
C) Fatores como alimentação, moradia, o saneamento básico, o trabalho, o meio ambiente, a

educação, o lazer, o transporte e o acesso aos bens e serviços essenciais, entre outros, são fatores
determinantes da saúde.
D) O Sistema Único de Saúde é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta
e das fundações mantidas pelo poder público.
E) O Estado é responsável por garantir a saúde, formulando e executando políticas socioeconômicas
com a finalidade de reduzir riscos de doenças e de outros agravos, e assegurar acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
11) Sabe-se da importância do saneamento básico para o bem-estar social, uma medida fundamental
para prevenção de doenças. Sobre o saneamento básico, julgue os itens em verdadeiro ou falso.
I. Nas estações de tratamento de esgoto, há inicialmente a filtragem grosseira do material.
II. A água, após devidamente tratada, passa por processo de esterilização, principalmente com
adição de cloro, e depois poderá retornar ao seu curso natural, como rios e oceanos.
III. No Brasil, onde a maioria da população vive nos centros urbanos, o saneamento básico, de
responsabilidade do poder público, não são oferecidos amplamente, sobretudo nas regiões
periféricas.
É (são) verdadeiro (os) o (os) item(ns):
A) I
B) II e III
C) I e III
D) I e II
E) I, II e III
12) De acordo com o manual “O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde - MS 2009”, são
condições que aumentam o risco as pessoas adoecerem:
I. Baixa renda.
II. Desemprego.
III. Falta de água tratada.
IV. Automedicação.
V. Poluição do ar ou da água.
A) I, III, IV e V corretas.
B) II, III e IV corretas.
C) II, III e V corretas.
D) I, II , IV e V corretas.
E) todas estão corretas.
13) De acordo com o “Guia prático do Agente Comunitário de Saúde – MS 2009”, os dez passos
para uma alimentação saudável são orientações práticas e importantes sobre alimentação para
pessoas saudáveis com mais de dois anos de idade, que o ACS deve utilizar com a população que
acompanha. Assinale a alternativa correta.
I. Faça pelo menos uma refeição e dois lanches saudáveis por dia.
II. Beba pelo menos dois litros de água por dia.

III. Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições.
IV. Faça pelo menos três refeições e dois lanches saudáveis por dia. Não pule as refeições.
V. Diminua a quantidade de sal na comida, deixe o saleiro na mesa.
A) II, III e IV estão corretas.
B) II e V estão corretas.
C) III, IV e V estão corretas.
D) I, III e V estão corretas.
E) todas estão corretas.
14) São fatores de risco para desenvolver Diabetes:
A) Obesidade e tabagismo.
B) Obesidade e história familiar.
C) Hipertensão e depressão.
D) Alcoolismo e tabagismo.
E) Sedentarismo e emagrecimento.
15) Algumas ações de saúde são específicas de determinados profissionais, como é o caso da
consulta de enfermagem, que é privativa do enfermeiro. Outras ações são de responsabilidade de
mais de um membro da equipe de saúde. Entre estas ações, as que também são de responsabilidade
do ACS estão contidas na alternativa:
A) Realizar consulta médica; realizar planejamento; escutar e acolher o usuário.
B) Realizar planejamento; prescrever medicamento; orientar sobre higiene bucal.
C) Realizar avaliação; aplicar larvicida; realizar ações de educação em saúde.
D) Realizar ações de educação em saúde; realizar cadastramento das famílias; orientar sobre higiene
bucal.
E) Realizar planejamento; fazer curativos à domicílio; orientar sobre higiene bucal.
16) Qual é a orientação correta para a família que relata cólicas no bebê menor de 3 meses de
idade?
A) Pai ou outro familiar deve caminhar pela casa embalando o bebê.
B) Trocar o leite materno por leite de fórmula.
C) Orientar massagens e movimentar as pernas do bebê em direção a sua barriga.
D) Dar chá para o bebê.
E) Reduzir a quantidade das mamadas ou do leite de fórmula.
17) O Programa Bolsa Família é um benefício para as famílias com renda mensal de até R$ 120,00
por pessoa devidamente cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).
Algumas ações de condicionalidades devem ser cumpridas pelas famílias, ou seja, há ações na
saúde e na educação que a família deve cumprir para se manter beneficiária no Programa. Assinale
a opção na qual você orientaria a família como uma condicionalidade:
A) A criança menor de 7 anos de idade deve manter seu calendário de vacinação sempre atualizado.
B) Não é necessário fazer orientações, pois já recebem da Assistente Social.
C) Somente a gestante deve ser acompanhada pela saúde em consultas pré-natal.

D) É exigido que os adolescentes realizem consultas na Rede de Saúde a cada seis meses.
E) O homem deve ir na Unidade de Saúde e verificar sua pressão arterial pelo menos uma vez ao
ano.
18) Você realiza uma visita domiciliar para uma mulher que está amamentando seu filho de 1 mês e
10 dias. Ela se sente insegura e acredita que seu leite é fraco, pois seu filho mama a cada 2 horas.
Você orienta que durante a amamentação não deve restringir número de mamadas ou horários fixos.
Quais orientações complementares podem ser repassadas a essa mãe? Assinale a opção
INCORRETA:
A) A partir dos 4 meses, pode ser oferecido água e chás para a criança.
B) Incentive a amamentação exclusiva, pois protege contra infecções no bebê.
C) O leite materno é de fácil digestão e não sobrecarrega o intestino do bebê.
D) A amamentação fortalece o vínculo entre mãe e bebê.
E) A mãe deve tomar bastante líquido.
19) Sobre a Dengue, marque a alternativa INCORRETA:
A) Não se pega Dengue no contato de pessoa a pessoa.
B) É uma doença infecciosa febril causada pelo mosquito Aedes aegypti.
C) No seu ciclo de vida, o mosquito apresenta três fases: ovo, pupa e adulto.
D) São alguns sintomas que a pessoa pode estar com Dengue: febre, dores musculares e
articulações.
E) É uma doença que atinge a população de todos os Estados, independente da classe social.
20) Vacina aplicada ao nascer para evitar formas graves de Tuberculose:
A) SRC.
B) BCG.
C) VOP.
D) DPT.
E) nenhuma alternativa está correta.

