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PROVA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
1- O território é à base do trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS). Território,
segundo a lógica da saúde, não é apenas um espaço delimitado geograficamente,
mas sim um espaço onde as pessoas vivem, estabelecem relações sociais, trabalham,
cultivam suas crenças e cultura. É importante a elaboração de mapa que retrate esse
território com a identificação de seus limites, população, número de famílias e outras
características. Em relação ao mapa como instrumento de trabalho:
a) Não se devem marcar as barreiras geográficas que dificultam o caminho das
pessoas até os serviços de saúde (rios, morros, mata cerrada).
b) Deve ser estático e constantemente atualizado.
c) Não se podem destacar as informações das ruas, caminhos e as linhas de ônibus
de uma comunidade.
d) Não se podem identificar os riscos das micro áreas.
e) Deve ser dinâmico e constantemente atualizado.
2- Para o cumprimento da tarefa de promover e proteger a saúde, o SUS precisa se
organizar conforme alguns princípios, previstos no artigo 198 da Constituição Federal
de 1988 e na Lei nº 8.080/1990. O princípio da UNIVERSALIDADE significa:
a) O SUS deve disponibilizar serviços que promovam a justiça social, que canalizem
maior atenção aos que mais necessitam, diferenciando as necessidades de cada um.
b) O SUS deve se organizar de forma que garanta a oferta necessária aos indivíduos e
à coletividade, independentemente das condições econômicas, da idade, do local de
moradia e outros, com ações e serviços de promoção à saúde, prevenção de doenças,
tratamento e reabilitação.
c) O SUS deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a
atenção necessária, sem qualquer custo. Todos os cidadãos têm direito a consultas,
exames, internações e tratamentos nos serviços de saúde, públicos ou privados,
contratados pelo gestor público. A universalidade é princípio fundamental das
mudanças previstas pelo SUS, pois garante a todos os brasileiros o direito à saúde.
d) Prevê a organização e a participação da comunidade na gestão do SUS.
e) Esse princípio define que o sistema de saúde se organize tendo uma única direção,
com um único gestor em cada esfera de governo.
3- São atribuições específicas do Agente Comunitário de Saúde (ACS), segundo a
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB):
I- Trabalhar com adscrição de famílias de acordo com a micro- área.
II- Gerenciar os insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade
básica.
III- Cadastrar todas as pessoas de sua micro- área e manter os cadastros atualizados.
IV- Desenvolver ações para integrar a equipe de saúde e a população adscrita.
V- Manipular materiais de uso odontológico, quando necessário.
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Estão corretas as afirmativas
a) I, II, V.
b) I, III, IV.
c) II, IV, V.
d) I, III, IV.
e) II, III, V.

4- É medida fundamental na prevenção das diarreias infantis:
a) Evitar desmame precoce
b) Vacinar contra o sarampo
c) Oferecer sucos de frutas
d) Orientar dieta constipante
e) Orientar dieta líquida.
5- Os agentes comunitários de saúde (ACS) são pessoas escolhidas dentro de uma
comunidade para atuarem junto à população. Sobre suas atribuições é INCORRETO
afirmar:
a) Realização de visitas domiciliares, sendo o principal instrumento de seu trabalho.
b) O cadastramento/diagnóstico é a primeira etapa do seu trabalho junto á
comunidade
c) O registro em um mapa da localização de residências da comunidade
(mapeamento), e identificação de micro- áreas de risco, que consiste na identificação
de locais na comunidade que representam áreas de risco para a saúde.
d) As visitas domiciliares consistem de, no mínimo, uma visita trimestral a cada família
residente na área de atuação do agente.
e) Realização de ações coletivas visando o bem-estar da comunidade e atividades
intersetoriais, como na educação, cidadania e promoção dos direitos humanos
também podem ser atribuições dos agentes comunitários de saúde.
6- A forma mais eficiente de prevenção de inúmeras doenças é a vacinação, no Brasil
a imunização é uma ação coordenada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Sobre a vacinação é INCORRETO afirmar:
a) As gestantes devem ser imunizadas contra o tétano e Hepatite B
b) A vacina influenza, vacina dTpa e vacina hepatite B estão disponíveis gratuitamente
e são importantes durante a gestação.
c) Devido ao risco elevado de anomalias fetais e abortos, as gestantes não podem ser
vacinadas.
d) Na fase da adolescência, quando imunizado com três doses de vacina contra a
hepatite B, o indivíduo é considerado imunizado.
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e) Apesar de nem todos os imunobiológicos (vacinas) produzirem anticorpos, a vacina
é uma estratégia usada para prevenir muitas doenças.
7- O aleitamento materno é importantíssimo para o desenvolvimento saudável de
crianças, sendo recomendado até o segundo ano de vida da criança ou mais. Sobre
as vantagens do aleitamento é INCORRETO afirmar que:
a) Apesar de ser o alimento ideal para a criança, aumenta a ocorrência de otites.
b) Reduz o risco de diabetes.
c) Restringe a ocorrência de infecções respiratórias.
d) Diminuição de diarréias na criança.
e) O leite materno é facilmente digerido e absorvido.
8- De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação da Criança do Ministério da
Saúde, a Vacina Pentavalente protege contra quais doenças?
a) Dengue, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo
Haemophilus influenzae tipo b.
b) H1N1, tétano, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus
influenzae tipo b.
c) Zica, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus
influenzae tipo b.
d) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo
Haemophilus influenzae tipo b.
e) Difteria, H1N1, Dengue, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus
influenzae tipo b.
9- Sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O leite materno contém todas as proteínas, o açúcar, a gordura, as vitaminas e a
água que o bebê necessita para ser saudável. Além disso, contém determinados
elementos que o leite em pó não consegue incorporar, tais como anticorpos e glóbulos
brancos.
b) O aleitamento materno protege as crianças de alergias, diarreia, pneumonias,
bronquiolites, meningites.
c) Amamentar promove o estabelecimento de uma ligação emocional, muito forte e
precoce entre a mãe e a criança, designada, tecnicamente, por vínculo afetivo.
d) O aleitamento materno deve ser exclusivo até o sexto mês de vida e faz o útero da
mãe voltar mais rápido ao tamanho normal.
e) Amamentar faz a mãe ganhar calorias e, por isso, ajuda a mulher a voltar, mais
depressa, ao peso que tinha antes de engravidar.
10- A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa. Sobre esta doença, é
CORRETO afirmar que:
a) É causada por um vírus.
b) É uma doença incurável.
c) Não existe vacina para prevenção da doença.
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d) A tuberculose pode acometer qualquer um, sendo favorecida por alguns fatores,
como, por exemplo, precárias condições de vida.
e) Não é doença de notificação compulsória
11- Quanto a Hipertensão Arterial, marque V(verdadeiro) ou F(falso) segundo
corresponda:
1- O agente de saúde tem o dever de trazer a medicação anti-hipertensiva ao paciente
todo mês, sem a necessidade de este comparecer à unidade de saúde só para pegar
o remédio.
2- A hipertensão tem alto custo médico e o paciente, se não é acompanhado, tem
grandes chances de sofrer complicações.
3- O agente de saúde deve orientar o paciente hipertenso a comparecer regularmente
às suas consultas de acompanhamento.
4- Cuidados com a alimentação, orientações quanto à prática de exercícios, ingestão
de água adequada, são algumas orientações que o hipertenso deve receber.
5- A principal consequência da hipertensão arterial é o aumento do risco para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
A opção que agrupa a sequência CORRETA é:
a) V-F-V-V-V.
b) F-V-V-V-V.
c) V-F-V-F-F.
d) F-V-V-V-F.
e) V-V-V-V-F.
12- A dengue é uma das doenças mais frequentes no Brasil. O crescimento
desordenado das cidades, deficiências no abastecimento regular de água e na coleta
e no destino adequado do lixo, aumentam em muito os criadouros do mosquito da
dengue. Quanto ao ciclo de transmissão da Dengue, assinale V (verdadeiro) ou
F(falso) segundo corresponda:
I- A Dengue é causada por um virus e transmitida ao homem pelo Mosquito Aedes
Aegipti.
II- Há transmissão de dengue direto de uma pessoa doente para outra sadia, seja por
contato direto, alimentos, água ou quaisquer objetos.
III- Somente o mosquito Aedes Aegypti infectado pode transmitir dengue.
IV- O frio acelera o ciclo do mosquito, de ovo a adulto, que ocorre em menos dias,
contribuindo para aumentar a sua população.
V- A doença começa a se manifestar depois de algum tempo que varia de 15 a 20
dias.
Assinale a opção que agrupa a sequência CORRETA:
a) V- F- V- V- V.
b) V- F- V- F- F.
c) F- V- V- V- F.
d) V- F- V- F- V.
e) F- F- F- V- F.

Município de Machado
Secretaria Municipal de Saúde
PROVA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

13- Sobre o estatuto do Idoso analise a veracidade das afirmativas a seguir:
I. É obrigação exclusiva da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o
respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos,
individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.
II. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
III. O direito à liberdade compreende exclusivamente a faculdade de ir, vir e estar nos
logradouros públicos e espaços comunitários; opinião e expressão; prática de esportes
e de diversões e participação na vida familiar e comunitária.
IV. A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será
prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou
carência de recursos financeiros próprios ou da família.
Está (ao) correta (s):
a) I, II e III
b) I e III
c) II e III
d) I, II, III e IV
e) II e IV

14- De acordo com o Estatuto do idoso, são Direitos à saúde assegurados aos
mesmos, EXCETO:
a) Cadastramento da população idosa em base territorial.
b) Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios.
c) Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de
geriatria e gerontologia social.
d) Atendimento domiciliar, sem internação, para a população que dele necessitar e
esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos
por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente
conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural.
e) Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas
decorrentes do agravo da saúde.
15 - Indique a alternativa INCORRETA a respeito do Programa Saúde da Família.
a) A organização de uma equipe de saúde da família - PSF, constituído por médico
generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, tornase o principal instrumento para a consolidação do Programa de Saúde da Família, por
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trabalhar com a família, em uma área adstrita e ter acesso ao modo de vida dessa
população.
b) O Programa Saúde da Família – PSF é adotado pelo Ministério da Saúde desde
1994 como modelo substitutivo da rede básica tradicional, de cobertura universal,
assumindo como princípio norteador a equidade.
c) O Agente Comunitário de Saúde - ACS não deve se tornar o articulador do processo
de trabalho da equipe, exatamente por morar na sua área de atuação, conhecer muito
bem a comunidade em que vive e ter maior facilidade de acesso aos domicílios.
d) Este programa, considerado uma estratégia de mudança de modelo da assistência
à saúde, tem como ponto central a criação de vínculos e de laços de compromisso e
de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população, dentro de um
espaço geograficamente delimitado.
e) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo,
4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios
de equidade para essa definição.
16- Assinale a alternativa correspondente à grafia correta dos vocábulos:
profi__ão
ra__oável
ori__em
a) ss / z / g
b) ç / z / g
c) s / z / j
d) ç / s / j
e) ss / z / g
17- Marque a opção em que todas as palavras apresentam um dígrafo:
a) pleno - chuva
b) cravo - crime
c) bloco - carta
d) classe - torta
e) crescer – chave
18- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
I- Dirigi-me __ pessoas desconhecidas.
II- Vou __ Paraíba.
III- Estarei na escola __ tarde.
a) a - a - a
b) a - à - à
c) à - à - à
d) à - à - a
e) a - a – à
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19- Aponte a alternativa cuja separação silábica está de acordo com o sistema
ortográfico:
a) ca-rro-ssel, i-gual, a-fta;
b) co-or-de-na-dor, pneu, cres-ci-men-to;
c) fel-ds-pa-to, ap-to, ca-ra-cte-rís-ti-ca;
d) té-cni-co, ex-ce-to, a-bs-trato;
e) pers-pi-caz, a-pto, pa-cto.

20- Em qual das alternativas abaixo NÃO há dígrafo?
a) carrossel
b) assunto
c) flácido
d) cônscio
e) queijo
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