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CADERNO DE PROVAS

1 – A prova terá a duração de duas horas, incluindo o tempo 
necessário para o preenchimento do gabarito.
2 – Marque as respostas no caderno de provas, deixe para 
preencher o gabarito depois que terminar a prova. O gabarito deve 
ser preenchido com caneta de tinta preta ou azul.
3 – O gabarito não será substituído em nenhuma hipótese.
4 – Não amasse, dobre ou rasgue seu gabarito.
5 – Será anulada a questão cuja resposta contiver rasura, estiver 
em branco ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
6 – Ao receber a ordem do Fiscal de Sala para o início da prova 
confira este caderno com muita atenção.
7 – Durante a prova não será admitida qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer espécie de equipamento (calculadora, 
celular, pager, bip, etc.).
8 – Ao terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala seu 
gabarito e o seu caderno de provas. 
9 – Não se esqueça de preencher no gabarito o seu número de 
inscrição, o número de sua sala de prova e sua assinatura.
10 – O candidato só poderá entregar seu gabarito depois de 
decorrida uma hora do início das provas.

REALIZAÇÃO: AMN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01 – A visita domiciliar é uma das atividades mais importantes 
do agente comunitário de saúde. É através dela que o ACS vai 
fazer o cadastramento e o acompanhamento das famílias e, 
principalmente, desenvolver a prática educativa, orientando as 
pessoas como evitar as doenças e cuidar melhor da sua saúde.

Sobre visita domiciliar assinale a alternativa incorreta:

A) Quando o ACS for visitar pela primeira vez a casa de uma 
família, antes de qualquer coisa, é importante que ele se apresente;
B) É importante saber o nome de alguém da família ou do chefe da 
família que o ACS vai visitar. É uma demonstração de interesse e 
respeito pelas pessoas;
C) É obrigatório realizar trinta visitas por dia;
D) É preciso ter claro o motivo da visita. É importante informar as 
pessoas o motivo da visita, sua utilidade e importância.

02. A tuberculose é uma doença que tem prioridade no trabalho 
da equipe de saúde da família e que se transmite pela seguinte 
forma. Assinale a alternativa correta: 

A) pelo sangue;
B) pela tosse – ar;
C) por contato sexual;
D) pelo solo – fezes contaminadas.

03. É incorreto afirmar que são fatores de risco para 
hipertensão arterial sistêmica.

A) obesidade;
B) tabagismo;
C) anemia;
D) sedentarismo.
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04. O agente comunitário de saúde desenvolve ações 
educativas importantes na prevenção da mortalidade infantil, 
dentre elas, a conscientização dos pais sobre a importância da 
vacinação. 

É incorreto afirmar que, entre as vacinas preconizadas pelo 
Ministério da Saúde para prevenção da mortalidade infantil, 
inclui:

A) Vacina contra hepatite B;
B) Vacina contra dengue;
C) Vacina contra paralisia infantil - poliomielite;
D) Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola.

05. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

1- Epidemia  (    ) Presença habitual de um agravo à saúde 
em uma localidade.

2 – Pandemia ( )  Ocorrência epidêmica simultânea em 
vários países.

3 - Endemia ( ) Número de casos de uma doença que 
excede nitidamente a incidência prevista.

                                                   
A seqüência correta é:

A) 3,2,1
B) 1,2,3
C) 2,3,1
D) 1,3,2
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06. Com relação à Política Nacional de Atenção Básica marque 
a alternativa incorreta:

A) A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na 
complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca 
a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e 
a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer 
suas possibilidades de viver de modo saudável.
B) É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e 
sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 
quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a
dinamicidade existente no território em que vivem essas 
populações.
C) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, 
que devem resolver os problemas de saúde de maior freqüência e
relevância em seu território.
D) Não é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de 
saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 
acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e
continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social.

07. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
abaixo.

"Art.4° - 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 
______________________”

A) Programa Saúde da Família - PSF 
B) NOAS 
C)  NOB
D) Sistema Único de Saúde - SUS
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08. Sobre a Lei Federal n° 8.142/90 Art. 4° para receberem os 
recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, os 
Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

A) Fundo de Saúde. 
B) Plano de Saúde.
C) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
D) Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o §4º 
do art. 33 da Lei n° 8.080/90 (“§ 4º O Ministério da Saúde 
acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade 
à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a 
Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não 
aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as 
medidas previstas em lei.”).

09. Assinale a alternativa INCORRETA quanto o artigo abaixo:

Art. 1° O Sistema único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de 
governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 
as seguintes instâncias colegiadas:

A) I – a Conferência de Saúde; e II – o Conselho de Saúde.
B) I – a União; e II – o Conselho de Saúde
C) I – a União; e II – a Conferência de Saúde.
D) I – a União; II – a Conferência de Saúde; e III – o Conselho de 
Saúde.

10. "Os princípios do SUS são estabelecidos na 
______________ com base no artigo ____________ da 
constituição Federal de 1988.”
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas 
acima:

A) NOAS – 212
B) NOAS – 898
C) Lei Orgânica de Saúde – 198
D) Lei Orgânica de Saúde – 178

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B C B A D D C A C







