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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA  
Concurso Público nº 01/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente de Comunitário (a) de Saúde 
 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 
Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 
falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Resposta com rasura será 
anulada. Também será anulada questão com mais de uma alternativa assinalada. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9horas as 12horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrido 2h (duas horas) do início da 
mesma, sendo que o tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 1h (uma hora). 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 20 (vinte) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova, que você poderá destacar e levar. Posteriormente, transcreva a alternativa no 
“CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
acompanhar a conferência dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

1 - Conhecimento Específico 10 (dez) questões 

2 – Saúde Pública e Legislação 10 (dez) questões 

 
Prova Escrita – 05/02/2012 

 

 

 

 

ETIQUETA 
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1 – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
                                                      
1. A Equipe de Saúde da Família (ESF) deve ser composta, por uma equipe mínima, ou seja, por um médico 
generalista, um enfermeiro, um técnico ou auxiliar de enfermagem e quatro a seis Agentes Comunitários de 
Saúde. Assim, pode-se afirmar que: 
a) Não é necessário dedicação exclusiva dos profissionais para o desenvolvimento das ESF. 
b) O vínculo entre profissionais e população adscrita não desenvolve equidade entre os usuários. 
c) É condição essencial, para o êxito da Saúde da Família, que todos os profissionais trabalhem 40 horas 

semanais. 
d) É imprescindível que todos os profissionais residam na área de abrangência da ESF. 
e) Recomenda-se que cada ESF acompanhe entre 400 e 1.200 famílias, não ultrapassando o limite máximo de 

4.500 pessoas. 
 
2. A vacinação é a maneira mais eficaz de evitar diversas doenças imunopreveníveis como é o caso da 
poliomielite. As ações de vacinação são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). É correto 
afirmar que, exceto: 
a) Vacina é o mecanismo usado para controlar algumas doenças infecto-contagiosa. Nem todos os 

imunobiológicos (vacinas) produzem anticorpos. 
b) As gestantes devem ser imunizadas com a vacina antitetânica e Hepatite B. 
c) O tétano neonatal teoricamente, só é prevenido, se a gestante realizar no mínimo duas doses de vacina 

antitetânica. 
d) O adolescente imunizado com três doses de vacina da hepatite B será dispensado da quarta dose.  
e) Filhos de mães portadoras de HIV não realizam a vacina Sabim, contra a poliomielite. 

 
3. O agente comunitário de saúde é um personagem muito importante na implementação do Sistema Único de 
Saúde, fortalecendo a integração entre os serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde e a comunidade. 
Pode-se afirmar que: 
a) O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado, governo federal, governos estaduais, o governo do Distrito 

Federal e os governos municipais. 
b) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1980 para que toda a população 

brasileira tenha acesso ao atendimento público de saúde. 
c) Conforme está expresso na Constituição, a saúde está unicamente relacionada à ausência de doença. Ela é 

determinada pelo modo que vivemos, ao saneamento, pelo estilo de vida, nossos hábitos, nossas escolhas. 
d) O SUS preconiza atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas. 
e) A Lei do Sistema Único de Saúde - Lei 8.080, é conhecida como a única Lei Orgânica de Saúde. 
 
4.  “O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o  exercício de atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.” O 
enunciado acima refere-se a   seguinte Lei: Assinale a alternativa correta: 
a) Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. 
b) Lei Nº 8.080 de 29 de dezembro de 1990. 
c) Lei Nº 11.350 de 05 de outubro de 2006. 
d) Lei Nº 11.250 de 08 de outubro de 2006. 
e) Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
 
5. O Ministério da Saúde estabeleceu no seu Plano de Ações e Metas priorizar os Programas de Agentes 
Comunitários de Saúde e de Saúde da Família, estimulando a sua expansão, no aprimoramento e na 
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). A Portaria Nº 1.886 de 18 de dezembro de 1997, estabelece a 
cada esfera de governo, responsabilidades específicas. O âmbito municipal tem como responsabilidades: 
Assinale a alternativa correta: 
a) Cadastrar as unidades de saúde da família no SAI/SUS. 
b) Definir normas e diretrizes para a implantação do programa. 
c) Eleger áreas para implantação das unidades de saúde da família, priorizando aquelas onde a população está 

mais exposta aos riscos sociais. Selecionar, contratar e remunerar os profissionais que integram as equipes 
de saúde da família. 

d) Estabelecer, em conjunto com a instância de gerenciamento nacional do programa, as normas e as diretrizes 
do programa. 

e) Definir estratégias de implantação e/ou implementação do programa. 
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6. Doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria, é transmitida de pessoa a pessoa através de gotículas 
de saliva, pode ocorrer em vários órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o 
cérebro). Assinale a alternativa correta: 
a) Meningite bacteriana. 
b) Hantavirose 
c) Hanseníase 
d) Tuberculose 
e) Pneumoconiose 
 
7. São consideradas atribuições básicas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), nas suas áreas territoriais 
de abrangência, segundo a Portaria Nº 1.886/GM no Anexo I. Assinale a alternativa correta: 
a) Coordenar e acompanhar a realização do cadastramento das famílias. 
b) Atualizar as fichas de cadastramento dos componentes das famílias; executar a vigilância de crianças 

menores de 01 ano consideradas em situação de risco. 
c) Participar do processo de capacitação e educação permanente técnica e gerencial junto às coordenações 

regional e estadual de saúde. 
d) Realizar o acompanhamento somente das famílias das micro-áreas de risco. 
e) Realizar visitas domiciliares, aleatoriamente sem levar em consideração os domicílios que apresentam 

situações que requeiram atenção especial. 
 
8. A sífilis congênita (SC) é uma doença infecciosa transmitida para o feto ou recém-nascido através da gestante 
infectada pelo: Assinale a alternativa correta: 
a)  Treponema pallidum. 
b)  Toxoplasma gondii. 
c)  Vírus da rubéola. 
d)  Vírus herpes simples (VHS). 
e) Vírus da imunodeficiência adquirida (HIV).  
 
9. Importante causa de morbi-mortalidade no Brasil e em países subdesenvolvidos. Tem incidência elevada e os 
episódios são frequentes na infância, particularmente em áreas com precárias condições de saneamento básico. 
Não é doença de notificação compulsória em virtude da sua elevada frequência. Assinale a alternativa correta: 
a) Doença diarréica aguda. 
b) Candidíase. 
c) Cólera. 
d) Dengue. 
e) Ascaridíase. 
 
10.  Uma atenção pré-natal e puerperal qualificada e humanizada se dá por meio da incorporação de condutas 
acolhedoras e sem intervenções desnecessárias; do fácil acesso a serviços de saúde de qualidade, com ações 
que integrem todos os níveis da atenção: promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-
nascido, desde o atendimento ambulatorial básico ao atendimento hospitalar para alto risco. Compete ao ACS no 
desenvolvimento de suas atividades: Assinale a alternativa correta: 
a) Acompanhar a gestante nas consultas de pré-natal, pois é um membro da equipe que faz parte da 

comunidade, o que ajuda a criar confiança e vínculo, facilitando o contato direto com a equipe. 
b) Realizar orientações quanto ao teste do pezinho, que este seja realizado após os sete dias de vida do bebê. 
c) Ao identificar uma situação-problema, que possa por em risco a saúde gestacional da mulher, precisa 

conversar com a pessoa e/ou familiares e depois encaminhá-la (los) à unidade de saúde para uma avaliação 
mais detalhada. 

d) Tão logo o ACS saiba que a família terá um novo integrante, este deverá realizar o cadastramento do futuro 
bebê na ficha “A”. 

e) Monitorar diariamente o recém-nascido e a puérpera para que a mesma consiga manter o vínculo materno–
infantil e proceda a amamentação.  
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2 – SAÚDE PÚBLICA e LEGISLAÇÃO 
 

11.  Em conformidade com a Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, Capítulo II da Participação Complementar, 
Artigo 24, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, 
quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma 
determinada área. Sendo correto afirmar: 
a) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante indicação por parte do governo 

municipal, observadas, a respeito, as normas de direito público. 
b) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 
c) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante indicação por parte do governo 

federal, observadas, a respeito, as normas de direito público. 
d) As entidades privadas nacionais com fins lucrativos terão preferência para a contratação dos serviços 

complementares. 
e) As entidades privadas estrangeiras sem fins lucrativos terão preferência para a contratação dos serviços 

complementares. 
 

12. Dentre as ações específicas definidas pela Portaria Nº 687/GM de 30 de março de 2006 que aprova a Política 
Nacional de Promoção da Saúde, estão incluídas: Assinale a alternativa correta: 

a) A Prevenção e controle do tabagismo e a Redução da morbi-mortalidade por acidentes de trânsito. 
b) O controle do câncer de mama, do colo de útero e pulmão. 
c) O controle da hipertensão arterial e da diabetes mellitus. 
d) A eliminação da desnutrição infantil e a saúde da mulher. 
e) O controle da tuberculose e a eliminação da hanseníase. 
 
13. A Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Artigo 2°, afirma que os recursos do Fundo Nacional de Saúde 

(FNS) serão alocados como: exceto: 
a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e 

indireta. 
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 

Nacional. 
c) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; 
d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 
e) Investimentos previstos no Plano de Saúde Anual do Estado e do Município. 
 
14. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a Vacina Tetravalente protege 

a criança contra quais doenças? Assinale a alternativa correta: 
a) Hepatite B e Hepatite C. 
b) Formas graves de tuberculose e diarreias por Rotavírus. 
c) Sarampo, Rubéola e Caxumba. 
d) Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B. 
e) Febre Amarela, Malária e Difteria.   
 
15. Conforme a Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, o Pacto pela Vida tem seis prioridades 

pactuadas, dentre elas, podemos citar: Assinale a alternativa correta: 
a) Saúde do homem. 
b) Redução da mortalidade infantil e materna. 
c) Saúde do adulto. 
d) Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 
e) Saúde da criança. 

 
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de Pejuçara, o Poder Executivo e o Legislativo são obrigados a 
fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de ______________ dias certidões de atos, contratos e 
decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição, assim 
como atender as requisições judiciais em igual prazo, se outro não for fixado pelo requisitante.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da questão: 
a) 10 (dez) dias; 
b) 20 (vinte) dias; 
c) 30 (trinta) dias; 
d) 25 (vinte cinco) dias; 
e) 15 (quinze) dias. 
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17.  Assinale a alternativa incorreta: Conforme Lei Orgânica do Município de Pejuçara,  é assegurado aos 
servidores da administração direta ou indireta:  
a) o pagamento da remuneração mensal até o último dia do mês do trabalho prestado; 
b) o pagamento de gratificação natalina, também denominada 13º (décimo terceiro) salário, será efetuado até o 

dia 20 (vinte) de dezembro do ano em curso; 
c) gratificação adicional por tempo de serviço, não cumulativa, de 10%, 15%, 20%, 25% e 30% sobre o salário 

ou vencimento básico, correspondente a 10, 15, 20, 25 e 30 anos de serviço, respectivamente; 
d) todo servidor municipal poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou prestadora de 

serviço ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município; 
e) todo servidor municipal em exercício de função gratificada ou de cargo em comissão se sujeitará às mesmas 

regras fixadas para os Vereadores, fixadas no artigo 28 (vinte e oito) desta Lei Orgânica,  no que couber. 
 
18.  Os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal como: o Plano Plurianual, as Diretrizes 
Orçamentárias e os Orçamentos Anuais serão enviados pelo Prefeito Municipal à Câmara Municipal nos 
seguintes prazos: 
I - o projeto de lei do Plano Plurianual, até 30 de junho do primeiro ano do mandato do Prefeito; 
II - o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, anualmente, até 31 de julho; 
III - o projeto de lei do Orçamento Anual, até 31 de setembro de cada ano. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a assertiva I está correta; 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas; 
c) Apenas a assertiva III está correta; 
d) Apenas a assertiva II está correta; 
e) As assertivas I, II e III estão corretas. 
 
19.  Dentre os deveres do servidor público previstas no Art. 133, do Regime Jurídico Municipal, assinale a 
alternativa que não se enquadra como dever do servidor público de Pejuçara: 
a) apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com   o uniforme que 

for determinado; 
b) observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem  como o  uso  obrigatório dos 

equipamentos de proteção individual (EPI) que lhe forem fornecidos; 
c) manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho; 
d) representar  contra  a legalidade e o uso do poder; 
e) apresentar relatórios ou resumos  de suas atividades  nas hipóteses  e  prazos  previstos  em lei ou 

regulamento, ou quando determinado pela autoridade competente. 
 
20. A Lei nº 453, de 28/12/90, estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Pejuçara, 
dispõe sobre seu Quadro de Cargos e Funções, e dá outras providências. No que tange as promoções, estas 
obedecerão aos critérios de tempo de exercício em cada classe e de merecimento. O tempo de exercício 
necessário em cada classe, para fins de promoção, será de:  
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Três anos na classe A; 
b) Quatro anos na classe B; 
c) Cinco anos na classe C; 
d) Seis anos na classe D; 
e) Sete anos na classe E. 

 
 

------------------------------------------------------destacar--------------------------------------------------------------------------- 
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