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CADERNO DE PROVAS
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Esta prova contem 25 (vinte e cinco) questões. Confira-o.
2. A prova terá duração máxima de 3 horas, com início às 9horas e encerramento às 12
horas.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas,
usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas por erro do
candidato.
5. Esta prova deverá ser devolvida ao fiscal da sala, juntamente com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. Você pode transcrever suas respostas na última folha desta página, denominada
RASCUNHO e a mesma poderá ser destacada e levada pelo candidato.
7. O gabarito e as questões da prova estarão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.alvoradademinas.mg.gov.br/, bem como disponibilizados no Quadro
de Avisos disposto no setor de RH, na sede da Prefeitura Municipal de Alvorada de
Minas, a partir das 17horas do dia 08 de abril de 2019.
8. Preencha corretamente com o seu nome e número de Carteira de Identidade no
espaço indicado pelo fiscal da sala, tanto na folha de questões, quanto na folha de
respostas.

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO LHE DESEJA UMA BOA PROVA!
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Controle o colesterol!
Sua saúde agradece
Você já parou para pensar em tudo que o seu coração aguenta? Ele bate mais
forte quando estamos apaixonados, vibra de alegria com uma conquista, fica
apertado quando a tristeza dá as caras e cheio de orgulho quando resolvemos ouvi-lo
e, logo depois, descobrimos que foi a melhor decisão. E, acredite, pior do decepcionálo por uma escolha errada ou feri-lo pelo término de um relacionamento seu é não
cuidar do seu bem estar físico. Desses baques impostos pela vida – mesmo que
demore um pouco – ele se recupera, mas nem sempre tem a mesma sorte quando
sofre os impactos negativos dos nossos maus hábitos. E entre as maiores ameaças à
saúde do seu amigo do peito está o desequilíbrio das taxas de colesterol –
principalmente na sua versão ruim, o LDL. Apesar de essa substância ser
fundamental para diversos processos do organismo, quando ela circula em excesso
pela corrente sanguínea, é capaz de causar grandes problemas, como o infarto. (...)
(REVISTA PENSE E LEVE. O JEITO MAIS GOSTOSO DE SER SAUDÁVEL. X ano
25, nº 299, junho 2017. Cá entre nós. Editorial. Por Paula Bueno).

1. A palavra/expressão destacada, amplamente reconhecida em se tratando do
coração e que traduz proximidade e efetividade é:

a) Vibra de alegria com uma conquista.
b) Cheio de orgulho quando resolvemos ouvi-lo.
c) Ameaças à saúde do seu amigo do peito.
d) ... ele se recupera, ....

2. No trecho “Ele bate mais forte quando estamos apaixonados, vibra de alegria com
uma conquista, fica apertado quando a tristeza dá as caras e cheio de orgulho
quando resolvemos ouvi-lo....”, identificamos, nos destaques, menções a ações:
a) Humanas atribuídas ao coração.
b) Reprováveis a um órgão do corpo humano.
c) Compatíveis com aquelas realizáveis por um órgão do corpo humano, na
prática.
d) Que levam o coração à exaustão, por isso, pouco recomendáveis.
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3. No texto em questão observam-se acentuadas marcas de informalidade na
linguagem utilizada. Em virtude disso, essa linguagem é:
a) Inadequada uma vez que na escrita não se admitem marcas linguísticas de
informalidade tão acentuadas.
b) Adequada, apesar das marcas de informalidade, o que não interfere na
compreensão da mensagem.
c) Inadequada porque deveria ter sido elaborada numa linguagem mais formal,
já que é dirigido a um público de especialistas.
d) Adequada porque o público a quem se dirige não poderia entender a
mensagem se escrito em registro um pouco mais formal.
4. No texto acima, só não é utilizado recurso linguístico que proporciona uma
interlocução mais direta com o leitor em:
a) Sua saúde agradece!
b) Você já parou para pensar em tudo que o coração aguenta?
c) E, acredite, pior do que decepciona-lo por ruma escolha errada ou feri-lo pelo
término de um relacionamento....
d) Apesar de essa substância ser fundamental para diversos processos do
organismo.
5. Na frase: “Por que então não deixar para depois?”, o advérbio depois indica um
tempo:
a) Imediatamente anterior.
b) Imediatamente posterior.
c) Indeterminado no futuro.
d) Precisamente localizado.
6. A frase que NÃO apresenta qualquer forma de superlativação de um adjetivo é:
a) Sou extraordinariamente paciente desde que as coisas sejam feitas do meu
jeito;
b) Veja o meu caso: saí do nada e cheguei à extrema pobreza.
c) O ouro é um metal amarelo ultra apreciado;
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d) Uma besteira menor, consciente, pode impedir uma besteira grande pra
cachorro, inconsciente;
7. Assinale a frase em que o adjetivo estiver no grau comparativo:
a) O povo era misérrimo.
b) O funcionário era humílimo, embora fosse muito competente.
c) A partir do fim do ano você estará libérrimo.
d) Este lápis é maior que o seu.
8. Duas palavras do texto que obedecem à mesma regra de acentuação gráfica são:
a) Indébita/também.
b) História/veículo.
c) Crônicas/atribuídos.
d) Calúnia/plágio.

9. A frase em que a grafia da palavra sublinhada está correta é:
a) “O que tiveres de fazer, faze-o depressa.”
b) “Os previlégios devem ser sempre combatidos”.
c) “Derrepente do riso fez-se o pranto”.
d) “Não há no mundo se não um modo de prosperar: roubando”.
10. Para se referir aos chefes dos Poderes Executivos (presidente, governadores e
prefeitos), deve-se usar o pronome de tratamento Vossa:
a) Excelência.
b) Magnificência.
c) Digníssima.
d) Reverendíssima.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. 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.
12. Na Constituição Brasileira de 1988, o Sistema Único de Saúde - SUS é colocado no
artigo 196 como “[...] 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”. Em relação ao SUS, analise as seguintes afirmações, identificando-as com V
ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas:
I. ( ) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada,
constituindo um sistema único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização,
atendimento integral e participação da comunidade no processo.
II. ( ) O SUS será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da seguridade
social.
III. ( ) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de
saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo
com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
IV. ( ) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada.
São verdadeiras as afirmativas:
a. I e II, apenas.
b. I e III, apenas.
c. III e IV, apenas.
d. I, II, III e IV.
13. A visita domiciliar é um conjunto de ações de Saúde voltado para o atendimento, tanto
educativa, como assistencial. Sobre a visita domiciliar é INCORRETO afirmar:
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a) A visita domiciliar constitui uma atividade utilizada com o intuito de subsidiar a
intervenção no processo de saúde-doença dos indivíduos, ou no planejamento de
ações visando a promoção da saúde e da coletividade.

b) A visita domiciliar torna-se um instrumento importante para a troca de
informações vinculadas às necessidades particulares de cada indivíduo,
favorecendo, desta forma, atividades educativas e mais humanizadas.
c) A visita domiciliar é uma das atribuições das equipes de saúde de atenção
básica e é uma das principais atividades preconizadas para o agente
comunitário de saúde pelo Ministério da Saúde.
d) Nas visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba
identificar sinais de perigo à saúde da criança, prescrevendo tratamentos e
medicações.
14. O controle da dengue na atualidade é uma atividade complexa, tendo em vista
os diversos fatores externos ao setor saúde, que são importantes determinantes na
manutenção e dispersão tanto da doença quanto de seu vetor transmissor. Sendo
assim, sobre o controle mecânico da dengue, assinale a alternativa CORRETA:
a) Consiste na aplicação de normas de conduta regulamentadas por
instrumentos legais de apoio às ações de controle da dengue.
b) Consiste na adoção de práticas capazes de impedir a procriação do Aedes,
tendo como principais atividades a proteção, a destruição ou a destinação
adequada de criadouros, que devem ser executadas sob a supervisão do
ACE ou ACS, prioritariamente pelo próprio morador/proprietário.
c) Consiste no uso de substâncias químicas – inseticidas – para o controle do
vetor nas fases larvária e adulta.
d) Consiste no mecanismo de atuação baseado na produção de endotoxinas
proteicas que, quando ingeridas pelas larvas, provoca sua morte.
15. Assinale a alternativa INCORRETA sobre algumas abordagens comunitária em
saúde.
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a) Cabe aos agentes o mapeamento territorial da comunidade atendida de modo
a planejar ações setoriais e descentralizadas que levem em conta as
necessidades e carências de cada região.
b) Cabe adscrever usuários do sistema de saúde objetivando criar vínculos entre
a comunidade e os profissionais de saúde, permitindo o estabelecimento da
continuidade da relação clinica que leve em conta a história de vida de cada
paciente na formulação de seu tratamento.
c) Ficam responsáveis as equipes médicas pelo estabelecimento de estações de
referência em saúde centralizadas em pontos estratégicos, de modo que
cubram igualmente a maior extensão territorial a fim de universalizar o acesso
a saúde.
d) É papel dos agentes do programa saúde da família estimular a participação
dos próprios usuários como identificadores de condições adversas locais, de
modo que ações estratégicas territoriais melhor enfrentem problemas
específicos de cada comunidade.
16. Processo de transferência de responsabilidades de gestão para os municípios,
atendendo às determinações constitucionais e legais que embasam o SUS,
definidor de atribuições comuns e competências específicas à União, aos estados,
ao Distrito Federal e aos municípios. A informação acima refere-se ao seguinte
princípio do SUS:
a) Descentralização.
b) Equidade.
c) Integralidade.
d) Participação social.

17. É por meio da visita domiciliar que o ACS vai compreendendo:
I. A forma de viver das pessoas e suas crenças.
II. As doenças e os problemas de saúde mais comuns na comunidade.
III. A dinâmica de vida das famílias por ele acompanhadas.
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Está CORRETO o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

18. Conforme a Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018, também é considerada
atividade típica do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de
atuação a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para
acolhimento e acompanhamento. A respeito, assinale a opção INCORRETA.
a) Da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério.
b) Da lactante, aos 3 anos seguintes ao parto.
c) Da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua
altura.
d) Da pessoa em sofrimento psíquico.
19. Conforme a Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018, no modelo de atenção em
saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, desde
que o Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso técnico e tenha
disponíveis os equipamentos adequados, são atividades do Agente, em sua área
geográfica de atuação, assistidas por profissional de saúde de nível superior,
membro da equipe. A respeito assinale a opção INCORRETA.
a) A aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter
excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência.
b) A medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter
excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência.
c) A prescrição de receitas e distribuição de medicamentos.
d) A verificação antropométrica.
20. A Instância Colegiada responsável pela fiscalização dos recursos financeiros do
Sistema Único de Saúde (SUS) é denominada:
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a) Comissão Intergestores Tripartite.
b) Ministério da Saúde.
c) Congresso Nacional.
d) Conselho de Saúde.

21. Conforme a Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018 no modelo de atenção em
saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são
consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde compartilhadas com os
demais membros da equipe, em sua área geográfica de atuação. A respeito,
assinale a alternativa incorreta:
a) Imobilizar pacientes e familiares em surto.
b) A participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e
demográfico.
c) A consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas domiciliares.
d) O planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde.
22. De acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e
serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos
seguintes princípios:
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
II. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e
moral.
III. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.
IV. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
Assinale a alternativa correta
a) Apenas a I e a II estão corretas.
b) Todas as alternativas estão corretas.
c) Apenas a III e a IV estão corretas.
d) Todas estão incorretas.
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23. As diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde devem estar de
acordo com as características epidemiológicas e com a organização dos serviços nos entes
federativos e nas Regiões de Saúde e serão estabelecidas pelo(a):
a) Comissão Intergestores Tripartite.
b) Conferência Nacional de Saúde.
c) Comissão Intergestores Bipartite.
d) Conselho Nacional de Saúde.

24. A Sífilis e a AIDS possuem a seguinte característica em comum:
a) São doenças crônicas não transmissíveis.
b) São doenças sexualmente transmissíveis.
c) Não são doenças de notificação compulsória.
d) Existem vacinas para a prevenção das duas doenças.
25. A Ascaridíase é uma verminose muito comum em crianças. Assinale a
alternativa que também apresenta uma verminose:
a) Esquistossomose.
b) Escabiose.
c) Asma.
d) Doença de Chagas.

