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PROCESSO SELETIVO 01/2008 - CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA ESCRITA 
 
 
1) Um dos princípios do Sistema Único de Saúde é o da participação popular. Assinale a alternativa CORRETA 
sobre este princípio: 

a) A participação popular é feita através do poder legislativo 
b) A participação popular significa que o SUS deve garantir o acesso a todos 
c) A participação popular significa que os conselhos de saúde devem ser indicados pelo governo 
d) A participação popular é feita pelos conselhos e conferências de saúde 
e) A participação popular significa que todos devem ser atendidos, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie 
 
2) O 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, constitui o Sistema 
Único de Saúde – SUS. 
     Assinale a alternativa ERRADA sobre o SUS: 

a) O SUS deve realizar ações de vigilância sanitária 
b) O SUS deve providenciar o pagamento de benefícios e pensões 
c) O SUS deve atender a todos, sem privilégios 
d) O SUS deve promover a participação popular 
e) O SUS é universal e deve promover assistência integral à saúde da população 

 
3) Leia com atenção as afirmativas seguintes e assinale a seguir a alternativa CORRETA: 
      I   – O Programa Saúde da Família – PSF deve ser implantado nos municípios pelo Ministério da Saúde  
      II  – O PSF trabalha com a lógica da população cadastrada e ligada à equipe 
      III – O PSF não necessita de aprovação do Conselho de Saúde para sua implantação 
 

a) A afirmativa II está correta 
b) As afirmativas I, II e III estão corretas  
c) As afirmativas I, II e III estão erradas 
d) As afirmativas I e III estão corretas 
e) As afirmativas II e III estão erradas   

 
4) Um dos princípios do Sistema Único de Saúde é o da igualdade da assistência à saúde.   Assinale a 
alternativa CORRETA sobre este princípio: 

a) A igualdade significa que todos devem propor a regionalização 
b) A igualdade significa que o SUS deve garantir a todos o direito de informação 
c) A igualdade significa que os conselhos de saúde devem ser restritos ao governo 
d) A igualdade significa que o atendimento deve ser pago pelos usuários diretamente aos trabalhadores 
e) A igualdade significa que todos devem ser atendidos, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie 
 
5) Assinale a alternativa CORRETA sobre as conferências de saúde: 

a) A Conferência de Saúde se reúne a cada quatro anos 
b) A Conferência de Saúde tem representação paritária de vereadores, governo, usuários e políticos em 

geral  
c) A Conferência de Saúde é organizada pelo poder legislativo 
d) A Conferência de Saúde é formada pelos técnicos e representantes do legislativo e judiciário 
e) A Conferência de Saúde é formada por trabalhadores de saúde apenas  

 
6) As ações e serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde obedecem a princípios e diretrizes. 
Assinale a alternativa que NÃO é um princípio do SUS: 

a) Universalidade 
b) Integralidade 
c) Hierarquização da rede de serviços de saúde 
d) Descentralização 
e) Regulação dos custos com planos de saúde 
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7) Assinale a alternativa ERRADA sobre a atenção básica: 
a) A atenção básica é a porta preferencial de entrada no sistema de saúde  
b) A atenção básica bem estruturada resolve cerca de 80% dos problemas de saúde 
c) A atenção básica é prestada por fisioterapeutas e agentes de saúde  
d) O Programa Saúde da Família é uma estratégia de atenção básica 
e) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde faz parte da atenção básica 

 
8) Assinale a alternativa CORRETA sobre as atribuições do agente comunitário de saúde: 

a) Realização de atividades de educação em saúde 
b) Aplicação de vacinas em gestantes 
c) Apoio a inquéritos sorológicos para AIDS 
d) Acompanhamento dos casos de diarréia, promovendo a hospitalização 
e) Coleta de material para prevenção do câncer de colo de útero 

 
9) Assinale a alternativa ERRADA sobre o agente comunitário de saúde: 

a) É uma pessoa da comunidade, selecionada e treinada 
b) Atualmente tem a profissão regulamentada em lei 
c) Trabalha com a equipe de profissionais da saúde da família  
d) Deve ser um elo entre a comunidade e os serviços de saúde 
e) É responsável pela distribuição de medicamentos 
  

10) Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO pode ser considerada atribuição básica dos 
enfermeiros/supervisores: 

a) Coordenar e avaliar o trabalho dos agentes comunitários de saúde 
b) Supervisionar os procedimentos de enfermagem realizados pelos agentes comunitários de saúde 
c) Coordenar a programação das visitas domiciliares feitas pelos agentes comunitários de saúde 
d) Realizar diagnóstico das famílias e da comunidade junto com a equipe 
e) Supervisionar a vigilância das crianças menores de um ano consideradas em situação de risco 

 
11) Leia com atenção as afirmativas seguintes e assinale a seguir a alternativa CORRETA: 
      I   – O Programa Saúde da Família – PSF – deve estimular a participação popular e o controle social  
      II  – O PSF trabalha com definição de área sob sua responsabilidade 
      III – O PSF deve ter na equipe nutricionistas, para orientação dos pacientes  
 

a) As afirmativas I, II e III estão erradas 
b) As afirmativas I, II e III estão corretas 
c) As afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I e III estão corretas 
e) As afirmativas II e III estão erradas   

 
12) De acordo com o disposto nas leis do Sistema Único de Saúde, a saúde é um direito fundamental do ser 
humano. Assinale a alternativa que NÃO é um dos fatores determinantes e condicionantes da saúde: 

a) Alimentação adequada 
b) Trabalho e renda 
c) Propaganda de produtos para animais 
d) Educação, transporte e lazer 
e) Acesso aos bens e serviços essenciais 

 
13) De acordo com a portaria GM 648/06 do Ministério da Saúde, para implantar o Programa Saúde da Família 
os municípios deverão contar com alguns itens. Assinale a alternativa ERRADA sobre o assunto:   

a) Os municípios deverão ter unidade básica de saúde 
b) Os municípios deverão ter hospital local 
c) Os municípios deverão selecionar os profissionais da equipe de saúde da família 
d) Os municípios deverão cadastrar corretamente a equipe de saúde da família 
e) Os municípios deverão ter o Fundo Municipal de Saúde 

 
14) O SIAB é um instrumento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa Saúde da 
Família. Assinale a alternativa com o significado CORRETO de SIAB: 

a) SIAB – Sistema de Informática Anual Básica 
b) SIAB – Sistema de Implementação da Atenção Básica  
c) SIAB – Sistema de Incorporação das Ações Básicas 
d) SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica 
e) SIAB – Sistema de Informatização da Atualização Básica 
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15) De acordo com as regras do PACS/PSF, as equipes devem realizar ações de atenção básica. Assinale a 
alternativa CORRETA, que é considerada atenção básica: 

a) Controle da diabetes 
b) Controle de transplantes 
c) Controle do glaucoma 
d) Eliminação de doenças respiratórias 
e) Eliminação da insuficiência renal 

 
16) Assinale a alternativa CORRETA: 

a) A equipe mínima de saúde da família é composta por enfermeiro, dentista, médico e agentes 
comunitários de saúde 

b) A equipe mínima de saúde da família é composta por médico, auxiliar de consultório dentário, agentes 
comunitários de saúde e enfermeiro 

c) A equipe mínima de saúde da família é composta por agentes comunitários de saúde, enfermeiro, 
auxiliar de enfermagem e dentista 

d) A equipe mínima de saúde da família é composta por médico, enfermeiro, agentes comunitários de 
saúde e auxiliar ou técnico de enfermagem  

e) A equipe mínima de saúde da família é composta por dentista, médico, auxiliar de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde 

 
17) Leia com atenção as afirmativas seguintes e assinale a seguir a alternativa CORRETA: 
 
      I   – O agente comunitário de saúde deve realizar ações educativas na comunidade onde trabalha 
      II  – O agente comunitário de saúde deve substituir a auxiliar de enfermagem, quando necessário 
      III – O agente comunitário de saúde deve realizar o cadastramento das famílias  
 

a) A afirmativa I está errada 
b) A afirmativa  II está correta 
c) As afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I e III estão corretas 
e) As afirmativas II e III estão erradas   

 
18) Leia com atenção e assinale a alternativa ERRADA sobre a visita domiciliar, que é uma atividade do agente 
comunitário de saúde: 

a) Na visita domiciliar o agente deve observar o cartão de vacina da criança 
b) A visita domiciliar é função exclusiva do agente comunitário de saúde 
c) Durante a visita, é possível perceber as situações de risco existentes naquela família 
d) Na visita domiciliar o agente comunitário conhece as condições sócio-econômicas das famílias 
e) A visita domiciliar pelo ACS deve ser mensal, exceto em situações de risco e prioridades 

 
19)  Leia com atenção as afirmativas seguintes e assinale a seguir a alternativa CORRETA: 
 
      I   – Uma das atribuições do agente comunitário de saúde é realizar a busca ativa das doenças infecto- 
             contagiosas 
      II  – A equipe de saúde da família deve ter no máximo 600 famílias sob sua responsabilidade 
      III – O agente comunitário de saúde deve, quando necessário, substituir o auxiliar de consultório dentário   
 

a) A afirmativa I está errada 
b) A afirmativa  II está correta 
c) As afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I e III estão corretas 
e) As afirmativas II e III estão erradas   

 
20) Leia com atenção as afirmativas seguintes e assinale a seguir a alternativa ERRADA sobre as atribuições 
comuns a todos os profissionais de saúde da família: 

a) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe 
b) Realizar o cuidado em saúde da população cadastrada 
c) Realizar busca ativa e notificação de doenças 
d) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea 
e) Responsabilizar-se pela população adscrita 
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21) Leia com atenção as afirmativas seguintes e assinale a seguir a alternativa ERRADA sobre os requisitos 
exigidos para atuar como agente comunitário de saúde. 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente 
b) Residir na área da comunidade em que irá atuar, desde a data da publicação do edital do processo 

seletivo público 
c) Possuir idade mínima de 21 anos completos 
d) Comprovar no momento da contratação, que concluiu o Ensino Fundamental 
e) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais 

 
22) O Sistema Único de Saúde – SUS foi criado pela Constituição Federal. Assinale o ano de promulgação da 
mesma: 

a) 1986 
b) 1987 
c) 1988 
d) 1990 
e) 2000 

 
23) Leia com atenção as afirmativas seguintes e assinale a seguir a alternativa CORRETA: 

a) Uma das atribuições do agente comunitário de saúde é realizar o cadastramento das famílias 
b) A equipe de saúde da família deve ter no máximo 750 pessoas sob sua responsabilidade 
c) O agente comunitário de saúde deve esterilizar material de curativo 
d) A equipe de saúde da família deve ter psicólogo 
e) O agente comunitário de saúde deve realizar consultas de enfermagem   

 
24) Assinale a alternativa CORRETA sobre o Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS: 

a) Deve existir uma enfermeira supervisora para cada dez ACS 
b) Deve existir uma enfermeira supervisora para cada vinte ACS 
c) Deve existir uma enfermeira supervisora para cada trinta ACS 
d) Deve existir uma enfermeira supervisora para cada quarenta ACS 
e) Deve existir uma enfermeira supervisora para cada cinqüenta ACS 
 

25) A visita domiciliar é uma das atividades que o agente comunitário de saúde realiza. Assinale a alternativa 
CORRETA quanto aos objetivos desta atividade: 

a) Identificar as pessoas que estão bem de saúde e as que não estão e conhecer os principais problemas 
de saúde das pessoas 

b) Conhecer as condições de moradia, de trabalho, e descobrir o que as pessoas precisam saber para 
cuidar melhor de sua saúde 

c) Ajudar as pessoas a refletirem sobre seus problemas e ajudá-las a organizar suas ações para tentar 
resolvê-las 

d) Identificas as famílias que precisam de um acompanhamento mais próximo e ensinar às pessoas 
medidas simples de prevenção das doenças 

e) Todas as alternativas estão corretas 
 
26) Assinale a alternativa CORRETA sobre os conselhos de saúde: 

a) Os conselhos devem se reunir bimestralmente 
b) Os conselhos devem ser compostos por representantes dos usuários, trabalhadores de saúde, 

prestadores de serviços de saúde e governo 
c) Os conselhos se reúnem a cada dois anos 
d) Os conselhos são consultivos 
e) Os conselhos são órgãos do judiciário 

 
27) Assinale a alternativa ERRADA sobre a Lei Orgânica da Saúde: 

a) A Lei Orgânica da Saúde é a Lei Federal 8.080/90 
b) A Lei Orgânica da Saúde estabelece o princípio da participação popular no SUS 
c) A Lei Orgânica da Saúde trata das competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios quanto ao SUS 
d) A Lei Orgânica da Saúde estabelece o princípio do pagamento pelo usuário dos serviços do SUS 
e) A Lei Orgânica da Saúde estabelece o princípio da universalidade no SUS 
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28) Assinale a alternativa CORRETA sobre a descentralização no SUS: 
a) A descentralização é repassar os postos de saúde dos municípios para a Secretaria Estadual de Saúde 
b) A descentralização é colocar para os municípios a responsabilidade pela execução das ações e serviços 

de saúde 
c) A descentralização é colocar os hospitais para serem gerenciados pelo Ministério da Saúde 
d) A descentralização é transferir os hospitais estaduais para as universidades 
e) A descentralização é comprar ambulâncias para os comunitários 

 
29) Assinale a alternativa CORRETA sobre o financiamento do SUS: 

a) É de responsabilidade apenas do município 
b) É de inteira responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde 
c) É de responsabilidade do Senado 
d) É de inteira responsabilidade do Ministério da Saúde    
e) É de responsabilidade dos três níveis de gestão – federal, estadual e municipal  
 

30) Assinale a alternativa ERRADA sobre o Sistema Único de Saúde: 
a) É um sistema de atendimento apenas para os indigentes  
b) É um sistema que deve fazer atividades de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde 
c) É um sistema que propõe a descentralização 
d) É um sistema de saúde universal, que atende a todos os brasileiros 
e) É um sistema que tem como um de seus princípios a equidade  

 
Leia atentamente o texto abaixo, para responder às questões 31 a 35 
 
“Preciso cuidar mais de mim” 
 
Dona Rita, 51 anos, casada, três filhos, mora em Várzea do Ovo, região rural de Patos – PB. Ela conta que 
sempre evitou os médicos: “na hora do parto, eu achava difícil ter o neném quando o médico entrava no quarto 
do hospital”. 
Hoje ela já participa das reuniões mensais da igreja do distrito, oferece cafezinho para a equipe do PSF e 
perdeu o medo do contato com o médico. 
Rita é diabética e hipertensa. Recebe orientação e remédios da equipe do PSF. Sua pressão está se 
normalizando. Sua filosofia de vida mudou: “Preciso cuidar mais de mim, porque a vida não é só cuidar de casa 
e marido. Com a equipe perto da minha casa, não preciso ir à cidade para cuidar da saúde”.    

(texto adaptado do Guia Prático do Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde, 2001) 
 

31) Podemos dizer que o tema central do texto acima é: 
       a) O temor que dona Rita tem dos médicos 
       b) A chegada do Programa Saúde da Família em Várzea do Ovo, região rural de Patos – PB.  
       c) A mudança do comportamento de dona Rita sobre cuidar de si mesma 
       d) A hora dos partos de dona Rita sempre foi complicada, por conta dos hospitais  
       e) A ida de dona Rita às reuniões da igreja, servindo cafezinho 
 
32) Assinale, entre as palavras abaixo, a palavra OXÍTONA: 
       a) Filhos 
       b) Orientação 
       c) Diabética 
       d) Participa 
       e) Saúde 
 
33) Com relação à acentuação gráfica presente neste texto, assinale a alternativa CORRETA: 
       a) A palavra diabética é paroxítona 
       b) A palavra hipertensa deveria ter o acento circunflexo  
       c) A palavra remédios é oxítona 
       d) A palavra vida é paroxítona 
       e) A palavra está não deveria ter o acento agudo 
 
34)  Leia com atenção as afirmativas seguintes e assinale a seguir a alternativa CORRETA: 
  
      I   – O Programa Saúde da Família provocou modificação na qualidade de vida de dona Rita 
      II  – O Programa Saúde da Família fez com que dona Rita deixasse de lado sua casa e o marido 
      III – O Programa Saúde da Família aumentou as idas de dona Rita à cidade para se tratar 
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a) A afirmativa I está errada 
b) A afirmativa  II está correta 
c) As afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I e III estão corretas 
e) As afirmativas II e III estão erradas   

 
35) Leia com atenção as afirmativas seguintes e assinale a seguir a alternativa CORRETA: 
      I   – A palavra cuidar é trissílaba  
      II  – Diabética é uma palavra polissílaba 
      III – Rita  é uma palavra dissílaba   
 

a) As afirmativas I, II e III estão erradas 
b) As afirmativas I, II e III estão corretas 
c) As afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I e III estão corretas 
e) As afirmativas II e III estão corretas   

 
36) A população da zona rural de Santana está distribuída em quatro áreas, com 489, 253, 394 e 278 crianças 
de 0 a 5 anos. Durante a campanha de vacinação contra poliomielite, 925 crianças de 0 a 5 anos destas áreas 
foram vacinadas. Quantas crianças de 0 a 5 anos deixaram de ser vacinadas?   

a) 489   
b) 481 
c) 389 
d) 381 
e) 529 

 
37) No município de Caminho do Luar existem dois distritos, com 870 e 630 crianças menores de 5 anos. Vai 
ser realizada uma campanha de vacinação e, sabendo  que cada frasco de vacina contém 25 doses contra 
pólio, quantos frascos devemos levar no dia da campanha de vacina para vacinar essas crianças?         
            a) 80 
            b) 60 
            c) 50 
            d) 70 
            e) 90 
 
38) Em Sossego existem 28.600 habitantes, e a Secretaria Municipal de Saúde resolveu implantar o Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde, que não existia no município. Sabendo-se que cada Agente Comunitário de 
Saúde de Sossego ficará responsável por 550 pessoas, quantos Agentes serão necessários para cobrir toda a 
população?  

a) 52 
b) 55 
c) 58 
d) 68 
e) 53 

 
39) No município de Lagoa das Estrelas existem 2.798 diabéticos, que precisarão medir sua glicose seis vezes 
no semestre no laboratório municipal. Para medir a glicose de todos os diabéticos do município no semestre, 
quantos exames serão necessários?  

a) 14.788 
b) 16.748 
c) 16.788 
d) 14.628 
e) 14.748 

  
40) O município de Areia Branca tem 3.575 mulheres entre 15 e 49 anos. Sabendo-se que todas as mulheres 
entre 15 e 49 anos devem fazer o exame preventivo para o câncer de colo de útero uma vez ao ano e que este 
ano até agora 1.144 mulheres o fizeram, qual o percentual de mulheres que realizaram o exame preventivo? 

a) 0,32 
b) 0,31 
c) 3,2 
d) 32 
e) 31 




