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PROVA PARA O CARGO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES AO CADIDATO: 

 A Prova Objetiva será aplicada no horário das 14:00 às 17:00.  
 O candidato receberá o caderno questionário com 30 (trinta) questões e Folha-Resposta, onde deverá marcar 

em cada questão a alternativa que julgar correta. 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno Questionário juntamente com a Folha-

Resposta devidamente assinada e respondida com caneta azul ou preta. 

 Serão consideradas na prova somente as respostas transferidas para o Cartão-Resposta apropriado. Não será 

atribuído ponto às questões com emendas ou rasuras, com mais de uma resposta preenchida ou com 

respostas em branco. 

 Será considerado faltoso o candidato que deixar de assinar a Lista de Freqüência e/ou não devolver a Folha-

Resposta assinada. 

 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, 

uma hora após o início das provas. 

 O candidato somente poderá levar o Caderno Questionário com, no mínimo, uma hora para o término da 

prova, ou seja, somente a partir das 16 horas. 

 Não haverá substituição da folha-resposta por erro do candidato. 

 A Prova constará de 30 (trinta) questões distribuídas por disciplina conforme tabela: 

Disciplinas da primeira etapa Questões 

Português 5 (cinco) 

Matemática 5 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

 Ao término da prova deverão permanecer na sala os 03 últimos candidatos. Estes deverão assinar a ata e o 

lacre do envelope com as folhas-resposta. 

 

 

Exemplo de Preenchimento correto do campo relacionado a alternativa julgada correta: 

Questões 01 A 15 

Nº X A B  D E 
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Texto para questões 1 e 2 

 

A SOLUÇÃO 

O Sr. Lobo encontrou o Sr. Cordeiro numa reunião do Rotary e se queixou de que a fábrica do sr. Cordeiro estava 

poluindo o rio que passava pelas terras do Sr. Lobo, matando os peixes, espantando os pássaros e, ainda por cima, 

cheirando mal. 

O Sr. Cordeiro argumentou que, em primeiro  lugar, a fábrica não era sua, era de seu pai, e, em segundo lugar não 

podia fechá-la, pois isto agravaria o problema do desemprego na região, e o Sr. Lobo certamente não ia querer 

bandos de desempregados nas suas terras, pescando seu peixe, matando seus pássaros para assar e comer e ainda 

por cima cheirando mal. 

- Instale equipamento antipoluente, insistiu o Sr. Lobo. 

- Ora, meu caro, retrucou o Sr. Cordeiro, isso custa dinheiro, e para onde iria meu lucro? Você certamente não é 

contra o lucro, Sr. Lobo! Disse o cordeiro, preocupado, examinando o Sr. Lobo atrás de algum sinal de socialismo 

latente. 

- Não, não! Disse o Sr. Lobo. Mas isto não pode continuar. É uma agressão à Natureza e, o que é mais grave, à 

minha Natureza. Se fosse à Natureza do vizinho… 

- E se eu não parar? Perguntou o Sr. Cordeiro. 

- Então, respondeu o Sr. lobo, tomando um café e mastigando um salgadinho com seus caninos reluzentes, eu 

serei obrigado a devorá-lo, meu caro. 

Ao que o Sr. Cordeiro retrucou que havia uma solução: 

- Por que o senhor não entra como sócio na fábrica Cordeiro e Filho? 

- Ótimo, disse o Sr. Lobo. 

E desse dia em diante não houve mais poluição no rio que passava pelas terras do Sr. Lobo. Ou pelo menos, o Sr. 

Lobo nunca mais se queixou. 

(Luis Fernando Veríssimo. Santinho. Porto Alegre, L&PM.) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Lendo o texto podemos concluir que: 

A) O lobo age simplesmente como um animal selvagem. 

B) O cordeiro é apenas um animal doméstico. 

C) O lobo e o cordeiro são animais domésticos. 

D) O lobo e o cordeiro agem como animais selvagens. 

E) O lobo e o cordeiro agem, falam e raciocinam como se fossem pessoas, logo trata-se de uma fábula. 

 

2. Em “... examinando o Sr. Lobo atrás de algum sinal de socialismo LATENTE”, a palavra destacada é 

sinônimo de: 

A) forte 

B) legítimo 

C) claro 

D) oculto 

E) obscuro 

 

3. De acordo com as regras de acentuação gráfica, assinale a alternativa CORRETA: 

A) fábrica – proparoxítona terminada em a, acentua. 

B) pássaros – todas as paroxítonas são acentuadas. 

C) contra – oxítona terminada em a, não acentua. 

D) café – todas as oxítonas são acentuadas 

E) sócio – paroxítona terminada em ditongo, acentua. 
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4. Analise as frases e assinale a alternativa CORRETA quanto o emprego dos verbos regulares. 

I- Como poderemos concluir a viagem, se fiquei sem o dinheiro? (poder – futuro do presente) 

II- As louças quebravam sempre. (quebrar – pretérito imperfeito) 

III- O coronel e seus filhos gostaram muito do compadre. (gostar – pretérito imperfeito) 

IV- Ele respondeu que era de coração. (responder – pretérito perfeito) 

V- O rapaz parece doente. ( parecer - presente) 
 

A) Todas as orações estão corretas. 

B) Apenas a oração III está errada. 

C) As orações I, III e V estão erradas. 

D) Todas as orações estão erradas. 

E) Apenas a oração V está correta. 

 

5. Indique a opção CORRETA, no que se refere à concordância verbal: 

A) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. 

B) Um ou outro escravo conseguiram a liberdade. 

C) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. 

D) Bateu seis horas quando o entrevistador chegou. 

E) Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. 

 

6. Uma caixa d’ água possui capacidade de armazenar cerca de 20000 litros de água. Uma torneira enche 

essa caixa todos os dias, cerca de 20% da capacidade total da caixa, mas o gasto de água equivalente a 1 dia 

é cerca de 12% da capacidade total. Se hoje essa caixa se encontra vazia, quantos dias, aproximadamente, 

serão necessários para encher completamente essa caixa? 

A) 4 dias   

B) 7 dias  

C) 13 dias  

D) 16 dias  

E) 24 dias 

 

7. A produção diária de rádios transistores, realizada por um determinado operário, é avaliada pela 

expressão 16 + 18x unidades, onde x é o número de horas.  O operário inicia o turno às 9 horas da manhã. 

Qual é a produção desse operário até o meio dia? 

A) 70     

B) 156   

C) 178    

D) 194    

E) 221 

 

8. Considere as afirmações: 

I)  é um número natural 

II)  é um número racional 

III) 0,40 é um número inteiro 

IV) 0 é um número natural 
 

Quantas dessas afirmações são verdadeiras? 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

E) 0 

 

9. Para pintar uma casa, se gasta 1 galão de tinta para cada 12 metros quadrados. Sabendo-se que essa casa 

tem 372 metros quadrados para serem pintados, quantos galões de tinta serão consumidos? 

A) 30    

B) 31    

C) 32    

D) 33   

E) 34 
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10. Joana recebe cerca de R$ 965,00 por mês de trabalho. Ela trabalha em uma empresa de comunicações 

como atendente e irá perder seu emprego, no próximo mês, por cortes na empresa. Sabendo que ela vai 

receber seu salário, 1/2 do salário de férias proporcionais e 2/5 do salário de bonificação, qual é o valor 

recebido por Joana? 

A) R$ 3956,50   

B) R$ 3512,50      

C) R$ 2548,50  

D) R$ 2298,50     

E) R$ 1833,50 

 

11. O SUS tem alguns princípios que regem sua organização. Sobre a UNIVERSALIDADE, pode-se 

afirmar que: 

A) qualquer pessoa, independente de cadastro e de renda pode ser atendida na rede SUS. 

B) qualquer pessoa tem o direito de ser atendido em um pronto socorro do SUS desde que seja moradora da região 

e seja cadastrada. 

C) somente a pessoa que não tenha convênio médico pode utilizar-se dos serviços do SUS. 

D) o acesso universal garante o atendimento na rede SUS tendo o hospital como porta de entrada para os 

problemas mais simples de cada cidadão. 

E) a universalidade é o direito de ser atendido em qualquer hospital público ou privado, sempre que comprovado 

que a pessoa é carente. 

 

12. Durante a visita domiciliar mensal a determinada família, o ACS detecta uma situação que o preocupa: 

um senhor de 35 anos tosse muito durante a sua visita. O ACS indaga há quanto tempo a tosse existe, 

obtendo a resposta de que este sinal surgiu nas últimas três semanas e que vem acompanhado de catarro. O 

ACS, diante desta situação, deve agir da seguinte forma: 

A) encaminhar o senhor para atendimento com o especialista em pneumologia. 

B) encaminhar o senhor para o hospital municipal. 

C) comunicar equipe da Estratégia Saúde da Família e providenciar o agendamento imediato de uma consulta com 

o médico da equipe. 

D) não dar maior importância ao fato, considerando que o senhor em questão é fumante. 

E) orientar o senhor para utilizar um chá que funciona bem contra a tosse. 

 

13. De acordo com a Lei nº 8.080, “o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade” diz respeito 

ao princípio de: 

A) direito a informação. 

B) universalidade de acesso. 

C) integralidade de assistência. 

D) participação de comunidade. 

E) igualdade de assistência. 

 

14. Quais são as formas de transmissão do HIV/Aids? 

A) Transfusão do sangue contaminado com o HIV ou por picada de mosquito. 

B) Sexo sem camisinha (vaginal, anal ou oral) ou beijo no rosto. 

C) Uso de seringa/agulha contaminada com o HIV ou abraço caloroso. 

D) Sexo sem camisinha (vaginal, anal ou oral) ou da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a 

amamentação. 

E) Transfusão do sangue contaminado com o HIV ou por instrumentos esterilizados. 

 

15. Em relação ao aleitamento materno, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde 

recomendam que o tempo seja: 

A) exclusivo por seis meses e complementado até os dois anos ou mais. 

B) exclusivo por quatro meses, depois introduzidos sucos e papas. 

C) exclusivo por dois meses e depois introduzidos sucos. 

D) exclusivo por um ano e depois introduzidos líquidos e alimentos leves. 

E) de até seis meses, e misto, ou seja, a criança recebendo outro tipo de leite. 
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16. A Unidade de Saúde da Família deve configurar-se em primeiro contato do usuário como sistema de 

saúde. Assinale a alternativa que demonstra os princípios relacionados. 

A) Reabilitação; participação comunitária e promoção em saúde. 

B) Flexibilidade; criatividade e terceirização. 

C) Superespecialização; otimização e resolutividade. 

D) Universalidade; igualdade de acesso; integralidade e equidade. 

E) Organização; Trabalho e Justiça. 

 

17. A equipe profissional das Unidades Básicas de Saúde deve garantir acesso de adolescentes e jovens a 

ações de promoção, prevenção de agravos e reabilitação à saúde. Assinale a opção que relaciona os três 

eixos principais para o desenvolvimento de estratégias em saúde para esse grupo em especial. 

A) Necessidades sociais; aspirações políticas e habilidades financeiras. 

B) Qualidade da educação; oportunidades de trabalho e influência cultural. 

C) Relações interpessoais; crescimento intelectual e comunicação verbal. 

D) Cuidado corporal; orientação sexual e postura física. 

E) Crescimento e desenvolvimento; saúde sexual e reprodutiva; redução da morbimortalidade por violência e 

acidentes. 

 

18. A Hipertensão Arterial é considerada uma doença crônica, de natureza multifatorial e assintomática 

(na grande maioria dos casos), de alta prevalência e incidência, responsável por alta frequência de 

internações e complicações cardiológicas. São fatores de risco para hipertensão arterial: 

A) Doenças sexualmente transmissíveis, gestações, abortos e menopausa. 

B) Cirurgias, inflamações, lesões, prolapsos, úlceras e pólipos. 

C) Idade, sal, fatores socioeconômicos, obesidade, álcool e sedentarismo. 

D) Anemia, depressão, insônia, fadiga, desnutrição e anorexia. 

E) Faringites, refluxos, problemas gastrointestinais, diarréias e vômitos. 

 

19. A Hanseníase é uma doença conhecida na antiguidade pelo nome de Lepra e de grande prevalência nas 

regiões onde as condições de vida da população e a falta de políticas condizentes favorecem a continuidade 

da doença como problema de saúde pública. Analise as afirmações abaixo e em seguida assinale a opção 

que indica a sequência CORRETA. 

I. (  ) A hanseníase é ocasionada pelo Mycobactérium Leprae ou Bacilo de Hansen; 

II. (  ) Manifesta-se principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos como lesões da pele e dos 

nervos periféricos; 

III. (  ) Atinge principalmente pessoas na faixa etária de 20 a 45 anos de vida sexual ativa; 

IV. (  ) Doença infectocontagiosa de evolução lenta; 

V. (  )Transmissão materno fetal por via placentária. 
 

A) V, V, F, V, F 

B) V, F, V, F, F 

C) F, V, V, V, V 

D) F, V, F, V, V 

E) V, V, V, F, F 

 

20. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modo de organização dos serviços de Atenção Primária à 

Saúde peculiar do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Em relação à Estratégia Saúde da Família avalie os 

itens abaixo. 

I. É função da ESF ações de prevenção, enquanto as ações de cura e tratamento passam a ser responsabilidade da 

atenção secundária e terciária. 

II. A ESF é destinada ao atendimento da classe de baixa renda. 

III. A Equipe de Saúde da Família deve atuar sem área definida, pois desta forma pode abranger um número maior 

de pessoas. 

IV. É função do médico da equipe de saúde da família participar do processo de territorialização, realizar cuidados 

em saúde na unidade de saúde, domicílio e espaços comunitários, e realizar atividades de demanda espontânea e 

programada. 
 

Marque o item CORRETO. 

A) Apenas I está correta   D) Apenas I e III estão corretas 

B) Apenas II está correta   E) Apenas II e IV estão corretas 

C) Apenas IV está correta 
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21. O ACS, por meio de uma ficha de cadastro específica, colhe uma série de informações que tornam 

possível a identificação da realidade na qual as famílias estão inseridas. O reconhecimento dessas 

realidades subsidia o planejamento das ações, priorizando necessidades e adequando recursos. A mesma 

identifica situações como saúde, moradia, saneamento e nível socioeconômico dessas famílias. Essas 

informações correspondem a: 

A) Ficha – GES 

B) Ficha B-HA 

C) Ficha C 

D) Ficha B 

E) Ficha A 

 
22. O Sr. Joaquim tem 60 anos e é usuário da Unidade Básica de Saúde. De um ano para cá começou a 

emagrecer, sente muita fraqueza, relata sentir sede constante, fome excessiva, dores nas pernas, a visão 

começou a ficar ruim e tem um aumento significativo da urina. Estes são exemplos de sinais e sintomas 

sugestivos da: 

A) Hipertensão Arterial 

B) Diabetes 

C) AIDS 

D) Hepatite A 

E) Tuberculose 

 
23. A malária é causada pelo protozoário Plasmodium falciparum caracteriza-se inicialmente por sintomas 

inespecíficos, como dores de cabeça, fadiga, febre e náuseas. A transmissão se dá pela picada do mosquito: 

A) Anopheles. 

B) Aedes aegypti. 

C) Barbeiro. 

D) Palha. 

E) Birigui. 

 
24. O acompanhamento das famílias através da visita domiciliar é uma das atividades mais importantes dos 

Agentes Comunitários de Saúde. Ao fazer este acompanhamento, é possível: 

A) Identificar somente as pessoas que não estão bem de saúde. 

B) Ajudar as pessoas a refletirem sobre os seus problemas de saúde e ajudá-las a organizar suas ações para tentar 

resolvê-los. 

C) Ensinar às pessoas medidas complexas de prevenção e orientá-las a usar corretamente os medicamentos, se for 

solicitado. 

D) Descobrir o que as pessoas precisam saber sobre os seus problemas de saúde e obrigá-las a procurar ajuda para 

resolvê-los. 

E) Conhecer a realidade das famílias e obrigá-las a resolver os seus problemas de saúde. 

 
25. Qual a composição mínima das Equipes de Saúde da Família recomendada pelo Ministério da Saúde? 

A) Médico, enfermeiro, dentista e ACS. 

B) Enfermeiro, auxiliar de enfermagem e ACS. 

C) Médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem e ACS. 

D) Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e ACS. 

E) Médico, enfermeiro e ACS. 

 
26. Qual deve ser o número máximo de pessoas acompanhadas por cada ACS, na sua microárea de 

atuação, recomendado pelo Ministério da Saúde? 

A) 450 pessoas. 

B) 750 pessoas. 

C) 300 pessoas. 

D) 650 pessoas. 

E) 700 pessoas. 
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27. A atuação na visita domiciliar e o atendimento na unidade de saúde da família realizado pelo 

profissional de saúde deve basear-se na ética. Sobre essa atuação, analise as afirmativas abaixo: 

1. A privacidade e confiabilidade das informações não devem ser respeitadas em risco de epidemias. 

2. Apenas as informações consideradas sigilosas confidenciadas pelo usuário, é que não podem ser reveladas. 

3. É dever de todos os membros de uma equipe de saúde garantir o direito do usuário à privacidade, sendo 

sigilosas todas as informações descobertas no exercício da atividade profissional. 

Está(ão) CORRETA(S): 
 

A) 1 e 2, apenas. 

B) 2, apenas. 

C) 1 e 3, apenas. 

D) 3, apenas. 

E) 1, 2 e 3. 

 

28. Analise as afirmativas em relação à dengue: 

I. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. 

II. O combate à doença é feito por meio da eliminação de depósitos de água parada e acumulada, propícios à 

criação do mosquito transmissor da doença. 

III.  A pessoa doente pode apresentar sintomas como febre, dor de cabeça e dor pelo corpo. 

IV. A transmissão ocorre através do contato direto com o doente ou através de suas secreções. 

Assinale a afirmativa que contem as respostas corretas. 

A) Apenas II e III. 

B) Apenas I, II e III. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas I. 

E) Apenas III e IV. 

 

29. Sobre Hepatite Viral pode-se afirmar:  

A) As hepatites A e B são exclusivamente transmitidas pelo contato sexual desprotegido  

B) A hepatite A não é enfermidade de notificação compulsória.  

C) A hepatite B pode ser facilmente transmitida pela via sexual, por transfusões de sangue.  

D) A hepatite B não é transmitida por meio de acidentes perfurocortantes, compartilhamento de seringas e de 

material para a realização de tatuagens e piercings.  

E) A hepatite C possui agente etiológico Haemophilus ducrey e sua transmissão ocorre, principalmente, por via 

parenteral. 

 

30. Um usuário procurou o posto de saúde do bairro para vacinar o seu filho de 03 meses. As vacinas 

anteriores desta criança estão em dia. Marque a alternativa que apresenta a vacina que deveria ser 

realizada neste dia na criança, de acordo com a idade referida:  

A) BCG  

B) Meningocócica C 

C) Tríplice viral  

D) DPT 

E) Tetravalente 

 


