
 

EDITAL N.º 001/2011 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
 

PROVA OBJETIVA – 2ª ETAPA: 12 de junho de 2011 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

 
 

1. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à 
marcação das respostas das questões objetivas. 
 
2. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas de Conhecimentos Específicos. 
Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há 
espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 03 (três) horas, tendo seu início às 9:00h e 
término às 12:00h (horário local). 
 
3. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), 
(C) e (D). Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 
4. Confira se seu nome, número de inscrição e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 
5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo 
como está assinado no seu documento de identificação. 
 
6. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul, pois lápis não será considerado.  
 
7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 
8. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A 
substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 
9. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 
10. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, 
uma hora após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 
11. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, recebidos. 
 
12. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Alenquer o 
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 
001/2011.  

 
 

Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. A Constituição Federal de 1988 regulamenta em todo país as ações do SUS, estabelecendo as 
diretrizes para seu funcionamento. No que refere ao seu texto, marque a alternativa incorreta. 
(A) A universalidade significa atender a todos sem distinções ou restrições oferecendo toda a atenção 

necessária, porém as pessoas que tem melhor condição financeira a sua cobertura de saúde deverá 
ser feita pelo seu plano de saúde e não pelo SUS. 

(B) A saúde é um dever do estado nas diversas esferas de atuação, como a União, os estados o Distrito 
Federal e os municípios. 

(C) Ao SUS cabe a tarefa de promover e proteger a saúde garantindo atenção qualificada e contínua à 
população. 

(D) A descentralização como um princípio do SUS é o processo de transferência de responsabilidade de 
gestão para os municípios. 

 
02. A lei 10507/2002 criou a profissão de agente comunitário de saúde. Onde por meio de ações 
individuais e coletivas realizam atividades, sob a supervisão do gestor legal do SUS. Dessa forma, são 
suas atribuições básicas. 
(A) Realizar mapeamento de sua área de atuação. 
(B) Cadastrar e atualizar as famílias de sua área. 
(C) Identificar indivíduos e famílias expostas a situações de risco em sua área de atuação. 
(D) Todas as alternativas estão corretas 
 
03. O aleitamento Materno é o alimento mais importante para o crescimento da criança conferindo uma 
vida saudável. No que diz respeito aos cuidados maternos, marque a alternativa incorreta. 
(A) amamentação em livre demanda refere-se à amamentação sem restrições de horários de tempo e 

de permanência na mama. 
(B) A boca bem aberta e cabeça e troncos alinhados são pontos chaves indicando sinais de boa pega. 
(C) O uso de água, chás e outros leites utilizados durante os seis primeiros meses de vida estão 

associados ao desmame precoce, expondo a criança ao risco da morbimortalidade. 
(D) O tempo de permanência na mama em cada mamada não deve ser fixado, pois depende da fome 

de cada criança e do intervalo transcorrido desde a última mamada, assim como do volume do leite 
armazenado. 

 
04. Muitas são as doenças imunopreveníveis na infância, para isso se requer um calendário de 
vacinação com a finalidade de proteger a criança contra doenças específicas neste período. Em se 
tratando de vacinas, marque a alternativa incorreta. 
(A) A BCG e Hepatite 1º dose, são vacinas realizadas ao nascimento. 
(B) A vacina pólio oral contra Paralisia inicia no 2º mês de vida sendo o esquema básico de três doses. 
(C) O 2º reforço da tríplice bacteriana e viral é feito entre 4 e 6 anos e o primeiro reforço aos 12 meses. 
(D) A vacina tetra valente protege a criança contra difteria, tétano e coqueluche, meningite e outras 

infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b. 
 
05. Muitas são as atribuições dos agentes comunitários de saúde em relação às atividades de controle 
da tuberculose na Estratégia Saúde da Família, exceto uma das respostas abaixo. 
(A) Encaminhar ou comunicar os casos suspeitos à equipe. 
(B) Supervisionar a tomada diária da medicação quando indicado, porém no caso de intolerância ao 

medicamento o ACS deverá indicar medicação para alívio dos sintomas. 
(C) Identificar os sintomáticos respiratórios nos domicílios e comunidade. 
(D) Realizar ações educativas junto à comunidade. 
 
06. O indicador que melhor retrata o que ocorre durante a fase fetal é o peso de nascimento da criança. 
Um recém-nascido com peso menor que 2.500g é classificado, genericamente, como: 
(A) Baixo peso 
(B) Peso normal 
(C) Peso muito baixo 
(D) Sobrepeso 
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07. A triagem neonatal é uma ação preventiva que permite fazer o diagnóstico de diversas doenças 
congênitas e infecciosas, em geral assintomática no período neonatal. Marque a doença que não pode 
ser identificada pelo teste do pezinho. 
(A) Anemia Falciforme 
(B) Hipotireoidismo 
(C) Fibrose cística  
(D) Ancilostomíase 
 
08. A diarréia aguda é uma doença que se caracteriza pelo aumento e frequência das evacuações, 
comprometendo a saúde da criança, sendo um problema que contribui para a morbimortalidade infantil. 
Sobre as medidas de prevenção, assinale a alternativa correta.  
(A) Lavar as mãos com água e sabão antes de preparar alimentos, assim como antes de comê-los. 
(B) Colocar o lixo em saco plástico fechado 
(C) Lavar as mãos após o uso do vaso sanitário  
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
09. O Diabetes Mellitus é considerado uma epidemia mundial, sendo crônica e deixando sequelas 
quando não tratada. No que diz respeito à doença marque a alternativa incorreta. 
(A) O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, complicações e 

insuficiência de vários órgãos como olhos, rins, nervos, cérebros e vasos sanguíneos. 
(B) O sedentarismo, obesidade e hábitos alimentares não saudáveis constituem fatores de risco. 
(C) O diabetes do tipo 2 é usada para designar uma deficiência relativa de insulina, sendo que este tipo 

de diabete requer acompanhamento com especialista em função de sua complexidade, não 
podendo ser acompanhada na atenção básica. 

(D) A redução do peso, manutenção do peso perdido, aumento da ingestão de fibras, restrição 
energética moderada são mudanças de estilo de vida que podem prevenir o aparecimento do 
diabetes tipo 2. 

 
10. A Lei nº. 8.142/90 dispõe sobre as transferências de recursos financeiros entre União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios na área da saúde; instituem às instâncias colegiadas os instrumentos de 
participação social em cada esfera de governo, assim como outras providências, dentre elas. 
(A) Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. 
(B) Execução de ações de Vigilância sanitária e Epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador. 
(C) Participação da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
(D) A participação das comunidades na gestão do SUS.    

 
11. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria cuja principal via de 
eliminação pelo indivíduo doente é  
(A) o sangue 
(B) o trato respiratório 
(C) a pele e mucosas 
(D) a linfa 
 
12. De acordo com o Ministério da Saúde o tratamento da hanseníase é realizado por meio da 
Poliquimioterapia que consiste numa combinação de medicamentos. Assim, o esquema utilizado para a 
forma multibacilar é constituído de 
(A) rifampicina, dapsona e clofazimina 
(B) rifampicina, isoniazida e dapsona 
(C) rifampicina, isoniazida e prednisona 
(D) rifampicina, clofazimina e prednisona 
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13. Um Agente Comunitário de Saúde (ACS) em visita domiciliar identificou um indivíduo em tratamento 
de tuberculose pulmonar bacilífera há dois meses residindo com sua mulher e dois filhos maiores de 15 
anos, sendo que um dos filhos apresentava tosse e expectoração por mais de três semanas. Nesse 
caso a conduta adequada do ACS com relação ao filho com queixas respiratórias seria 
(A) aconselhar que o mesmo procure uma unidade de referência secundária, em virtude de ser contato 

de caso de tuberculose pulmonar bacilífera. 
(B) isolar o portador de tuberculose pulmonar bacilífera a fim de ser interrompida a transmissão da 

doença aos demais membros da família. 
(C) encaminhar o filho sintomático para o serviço de saúde no sentido de ser submetido à rotina prevista 

para o diagnóstico de tuberculose; 
(D) fornecer imediatamente a medicação para a tuberculose haja vista a confirmação dos sinais e 

sintomas da doença. 
 
14. O Agente Comunitário de Saúde na Estratégia Saúde da Família constitui o elo entre os serviços de 
saúde e a comunidade o qual deve observar a situação de saúde da população no sentido de prevenir 
doenças e promover a saúde. Assim, com relação às atividades de controle da Tuberculose podemos 
afirmar que se trata de uma das atribuições do ACS. 
(A) Realizar a primeira coleta e o encaminhamento do escarro dos sintomáticos respiratórios. 
(B) Fazer visita domiciliar de acordo com a programação da equipe, usando a ficha de vigilância 

epidemiológica. 
(C) Supervisionar a tomada diária da medicação específica, quando indicada, e o comparecimento do 

doente às consultas agendadas. 
(D) Verificar a presença de cicatriz da vacina BCG no braço direito da criança e no caso de uma cicatriz 

encaminhá-la para a realização da segunda dose da vacina. 
 
15. No Brasil, os diabetes junto com a hipertensão arterial é responsável pela primeira causa de 
mortalidade e de hospitalizações, no entanto estudos mostram que já existem meios para prevenir o 
aparecimento do diabetes e suas complicações. Constitui medida de prevenção primária dessa doença.  
(A) tratar e prevenir complicações agudas e crônicas do diabetes. 
(B) identificação e tratamento de indivíduos de alto risco para diabetes 
(C) identificação de casos não diagnosticados de diabetes para tratamento  
(D) intensificação do controle de pacientes já diagnosticados com a doença 
 
16. No Brasil e no Mundo a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada um problema grave de 
saúde pública, pois é responsável por um elevado percentual de mortes causadas pelas complicações 
advindas desse agravo. Assim, o controle de peso constitui uma das principais estratégias para o 
tratamento não farmacológico da HAS sendo que a meta a ser alcançada com relação ao Índice de 
Massa Corporal (IMC) seria 
(A) IMC inferior a 25 kg/m² 
(B) IMC superior a 50 kg/m² 
(C) IMC superior a 30 kg/m² 
(D) IMC inferior a 50 kg/m² 
 
17. A malária é uma doença infecciosa febril aguda com alta prevalência no Mundo e no Brasil é 
causada pelo Plasmodium que pode causar formas clínicas brandas e graves da doença. De um modo 
geral no Brasil as formas brandas são causadas pelo 
(A) Plasmodium ovale e Plasmodium vivax  
(B) Plasmodium malariae e Plasmodium vivax  
(C) Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum 
(D) Plasmodium falciparum e Plasmodium ovale 
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18. A dengue é uma doença de alta incidência no Pará cujas manifestações são febre, fraqueza, dores 
musculares, dentre outras, havendo a necessidade de um esforço conjunto da população no sentido de 
prevenir essa doença. Desse modo, uma das medidas de controle da dengue seria 
(A) educação em saúde e mobilização social 
(B) administração de drogas antivirais específicas 
(C) isolamento dos doentes com o diagnóstico suspeito 
(D) aplicação da vacina contra o Aedes aegypti 
  
19. Sobre a Unidade de Saúde da Família é correto afirmar que 
(A) os profissionais deverão trabalhar em regime de tempo parcial. 
(B) a equipe deverá ser composta no mínimo de um médico e um enfermeiro. 
(C) os profissionais das equipes de saúde deverão residir no município onde atuam. 
(D) os Agentes Comunitários de Saúde necessariamente não precisam residir nas áreas de atuação. 
 
20. Constituem-se atribuições básicas do Agente Comunitário de Saúde. 
(A) Cadastrar e atualizar as famílias de sua área. 
(B) Verificar a Pressão Arterial das famílias de sua área. 
(C) Realizar curativos simples. 
(D) Acompanhar diariamente dezesseis famílias. 
 
21. Para que as Fichas e relatórios que compõem o SIAB sejam preenchidos corretamente torna-se 
necessário o conhecimento de alguns conceitos. Assim o local de moradia estruturalmente separado e 
independente constituído por um ou mais cômodos é designado de 
(A) anexo 
(B) peridomicílio 
(C) domicílio 
(D) área 
 
22. O Aleitamento Materno Exclusivo (AME) nos primeiros seis meses é recomendado pelo Ministério 
da Saúde devido às vantagens para o desenvolvimento e crescimento da criança. Sobre o Aleitamento 
Materno é correto dizer que 
(A) as mulheres com mamas menores produzem menor quantidade de leite. 
(B) a criança deverá ser amamentada sem restrições de horários e de tempo de permanência na mama. 
(C) em geral um bebê em AME mama de 10 a 15 vezes ao dia. 
(D) o tamanho das mamas não influencia no número de mamadas da criança por dia.  

 
23. No que diz respeito ao Crescimento é correto afirmar que 
(A) é um processo biológico, de multiplicação e aumento do tamanho celular, expresso pelo aumento do 

tamanho corporal. 
(B) depende exclusivamente das condições de vida a que esteja submetido o indivíduo. 
(C) não sofre influências genéticas e nem está relacionado com as condições de saúde e habitação da 

criança. 
(D) uma avaliação anual do ganho de peso permite o acompanhamento efetivo do crescimento da 

criança.   
 
24. As infecções respiratórias são doenças responsáveis pela internação e morte de um grande número 
de crianças. Assim, uma criança com infecção respiratória aguda poderá apresentar, dentre outros 
sinais e sintomas: 
(A) Dificuldade de respirar ou cansaço. 
(B) Diarréias 
(C) Vômitos 
(D) Insônia 
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25. A desidratação em crianças pode ocorrer como conseqüência da perda excessiva de líquidos 
através da diarréia, podendo levar a complicações extremas pela falta de líquidos no organismo. Diante 
desta situação existem sinais importantes que podem evitar complicações maiores. Neste contexto 
marque entre as alternativas abaixo aquela que apresenta sinais de alerta de desidratação. 
(A) Olhos fundos, no sinal da prega a pele volta rapidamente ao estado anterior e inconsciência. 
(B) Olhos brilhantes, ao sinal da prega a pele volta lentamente ao estado anterior e consciência ativa. 
(C) Olhos fundos, ao sinal da prega a pele volta muito lentamente ao estado anterior e inconsciência.   
(D) Letargia, consciência ativa, bebe pouca água. 
 
26. As infecções respiratórias apresentam sintomas bem definidos e que provocam um grande 
desconforto respiratório. Marque entre as alternativas abaixo a que apresenta sinais que podem 
evidenciar uma pneumonia: 
(A) Respiração lenta e febre baixa 
(B) Tosse e respiração normal 
(C) Tosse e febre baixa 
(D) Cansaço para respirar e febre alta 
 
27. As ações no pré-natal e período puerperal são de grande importância para detecção e 
acompanhamento de uma gravidez de risco. Neste contexto a captação precoce das gestantes para 
acompanhamento pré-natal deve ocorrer no 
(A) primeiro trimestre da gravidez 
(B) terceiro trimestre da gravidez 
(C) segundo trimestre da gravidez  
(D) primeiro semestre d gravidez 
 
28. O agente comunitário contribui de forma ativa na prevenção do câncer de colo uterino através de 
ações de prevenção e proporcionando integração entre a equipe de saúde e as famílias. Com base 
neste contexto. Marque a alternativa correta quanto às atribuições deste profissional na prevenção do 
câncer de colo uterino. 
(A) Encaminhar para o exame preventivo mensalmente. 
(B) Orientar as famílias quanto ao fluxo de ações desenvolvidas pela UBS e PSF. 
(C) Orientar quanto aos resultados do preventivo para mulher.  
(D) Avaliar na ausência do médico os sintomas apresentados pela mulher. 
 
29. Todas as mulheres, com vida sexualmente ativa, devem submeter-se ao exame preventivo 
buscando manter sua saúde e bem-estar. Neste tipo de exame deve-se levar em consideração o 
período menstrual para que não ocorra alteração do exame, sendo aconselhável realizá-lo após período 
menstrual no intervalo de  
(A) cinco dias  
(B) dez dias  
(C) três dias 
(D) oito dias 
 
30. O controle do peso é um fator determinante no controle da hipertensão arterial. Uma das metas do 
programa de hipertensão do Ministério da Saúde é alcançar um índice de massa corporal (IMC) inferior 
a 25 Kgm/m2. Além desta meta é prevista ainda para a circunferência da cintura o valor de  
(A) cintura superior a 80 para homens e para mulheres 
(B) cintura inferior a 102 para homens e 80 para mulheres 
(C) cintura inferior a 60 para homens e superior a 80 para mulheres  
(D) cintura inferior a 100 para homens e 90 para mulheres 
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