
 

 

PROVA PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 - Indique a forma correta do uso dos verbos na frase: 

 “Mesmo que a diretoria o _________________ para o emprego e ele _____________ 

nomeado, duvido que ______________ a exercer o cargo. 

 

A) indique - seja - chega. 

B) indique - seja - chegue.  

C) indicar - ser - chegue. 

D) indique - for - chega. 

 

QUESTÃO 02 - Marque a alternativa onde todas as palavras estão corretamente no 

plural: 

 

A) Chapéus, Animales, Pedais. 

B) Reprodutores, Agricultores, Animais.  

C) Pedaus, Vegetações, Comercializações. 

D) Projeções, Parasitas, Pãos. 

 

QUESTÃO 03 - Segundo as gramáticas de língua portuguesa, empregam-se aspas: 

 

I - No inicio e no fim de uma citação para distingui-La do resto do contexto. 

II - Para acentuar o valor significativo de uma palavra. 

III - Para realçar ironicamente uma palavra ou expressão. 

IV - Para indicar o título de uma obra. 

 

A) II e IV. 

B) I e IV.  

C) I e III. 

D) II e III. 

 

QUESTÃO 04 - Uma das maneiras de formar palavras é por meio de prefixação, ou 

seja, agregar um elemento no inicio do vocábulo. No português, um prefixo muito 

produtivo é o IN-, veiculando um sentido negativo. Isso não significa que toda palavra 

que começa por IN- seja formada por esse processo. Das palavras abaixo, selecione o 

conjunto em que as palavras foram acrescidas de prefixo: 

 

A) Informalidade, Inadaptação.  

B) Instigante, Infortúnio. 

C) Investiu, Inovação. 

D) Induzido, Instigante. 

 

QUESTÃO 05 - Os verbos chover, reaver e abolir são verbos: 

 

A) Irregular.  

B) Regular. 

C) Anômalo. 

D) Defectivo. 

 

 



 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERIAS 

 

QUESTÃO 06 - O SUS foi desenvolvido em razão do artigo 198 da Constituição 

Federal, com base nos seguintes princípios, EXCETO: 

 

A) Universalidade. 

B) Igualdade. 

C) Participação da Comunidade. 

D) Capacidade econômica dos municípios.  

 

QUESTÃO 07 - Segundo a Lei Orgânica da Saúde, de setembro de 1990, que dispõe 

sobre o SUS, NÃO é da competência do nível municipal: 

 

A) Executar serviços de Vigilância em Saúde. 

B) Gerir laboratórios públicos. 

C) Normatizar a Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras.  

D) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. 

 

QUESTÃO 08 - O novo modelo de atenção básica à saúde baseia-se: 

 

A) Na ética do médico, na qual a pessoa constitui o foco nuclear da atenção. 

B) No modelo epidemiológico. 

C) Na ética do coletivo que incorpora e transcede ao individual, em que a pessoa é 

estimulada a ser agente da sua própria saúde e da saúde da comunidade que integra.  

D) No modelo terapêutico. 

 

QUESTÃO 09 - temo como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados 

rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, 

para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças 

compulsórias, neste caso relata-se o: 

 

A) SIM - Sistema de Informações de Mortalidade. 

B) SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica. 

C) SIH - Sistema de Informações Hospitalares do SUS. 

D) SINAN - Sistema de Informações de Agravos de Notificação.  

 

QUESTÃO 10 - É correto afirmar que as ações e serviços de saúde do SUS: 

 

A) São executadas diretamente por ele, obrigatoriamente. 

B) Tem participação prioritária da iniciativa privada. 

C) São organizadas de forma centralizada. 

D) Tem organização hierarquizada em níveis de complexidade crescente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVA ESPECÍFICA - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE 

 

QUESTÃO 11 - Sobre o Agente Comunitário de Saúde, é correto afirmar que: 

 

A) Constitui um elo entre a comunidade e o sistema de saúde.  

B)tem atribuição de aplicar vacina por ocasião das visitas domiciliares. 

C) Não preciso atualizar o cadastro das famílias. 

D) Utiliza apenas os saberes populares, não sendo necessário curso de capacitação 

específico para atuar. 

 

QUESTÃO 12 - Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Ouvidorias são canais democráticos de comunicação destinados a receber 

manifestações dos cidadãos. 

B) Média Complexidade é o nível de atenção composta por ações e serviços cuja 

prática clínica requer profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de 

apoio diagnóstico e terapêutico como exames de ultrassonografia. 

C) A Atenção Básica abrange a promoção e a proteção da saúde. 

D) A Saúde da Família não é a estratégia prioritária para a organização da Atenção 

Básica.  

 

QUESTÃO 13 - É característica do processo de trabalho das equipes de saúde da 

família, EXCETO: 

 

A) Trabalhar em unidade de saúde, sem adstrição da clientela e território indefinido.  

B) Diagnosticar os hipertensos e diabéticos da sua área de abrangência. 

C) Detectar precocemente as gestantes. 

D) Apoiar a investigação de surtos em seu território. 

 

QUESTÃO 14 - Das estratégias propostas pelo governo federal, aquela que tem o 

financiamento previsto no componente variável do Piso da Atenção Básica (PAB) é: 

 

A) Agentes Comunitários de Saúde.  

B) Farmácia Popular. 

C) Educação Permanente. 

D) Vigilância em Saúde. 

 

QUESTÃO 15 - São sinais de Dengue Clássica, EXCETO: 

 

A) Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos mesmos. 

B) Febre relativamente baixa e persistente.  

C) Perda do paladar e apetite. 

D) Extremo cansaço. 

 

QUESTÃO 16 - NÃO é atribuição do ACS: 

 

A) Acompanhar famílias por meio de visitas domiciliares. 

B) Identificar áreas de risco. 

C) Solicitar exames.  

D) Realizar mapeamento de sua área. 



 

 

 

QUESTÃO 17 - Quantas pessoas devem ser atendidas por uma equipe de saúde da 

família? 

A) De 100 à 200 famílias. 

B) De 2000 à 3000 famílias. 

C) Por volta de 750 pessoas. 

D) Entre 600 à 1000 famílias, não ultrapassando o limite máximo de 4500 pessoas.  

  

QUESTÃO 18 - A totalidade dos dados que compõem o SIAB é coletada Formulários 

em de uso dos profissionais da equipe: as Fichas de Cadastramento e de 

Acompanhamento Domiciliar e as Fichas para Registro de Atividades, Procedimentos 

e Notificações. Estão entre os grupos de cadastramentos, EXCETO: 

 

A) Cadastramento de gestantes - Ficha B-GES 

B) Cadastramento de pacientes com Pneumonia - Ficha B-PN  

C) Cadastramento de hipertenso - Ficha B-HAS 

D) Cadastramento de diabéticos - Ficha B-DIA 

 

QUESTÃO 19 - São itens necessários à implantação das Equipes de Saúde da 

Família, EXCETO: 

 

A) Número de ACS suficiente para cobrir 100% da população cadastrada. 

B) Existência de médicos para atender as especialidades básicas mínimas como 

Pediatra, Gineco-obstetrícia e Clínica Geral.  

C) Existência de consultório médico e de enfermagem para a Equipe de Saúde da 

Família, de acordo com as necessidades de desenvolvimento do conjunto de ações de 

sua competência. 

D) Existência de equipe multiprofissional responsável por, no máximo, 4.500 

habitantes, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes, com jornada de trabalho 

de 40 horas semanais para todos os seus integrantes e composta por, no mínimo, 

médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde. 

 

QUESTÃO 20 - Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) A dengue é transmitida ao homem através do mosquito AEDES AEGYPTI. 

B) A participação das pessoas para eliminar aos criadouros é fundamental para 

prevenir controlar a dengue. 

C) O Agente Comunitário de Saúde não deve atuar no combate à Dengue.  

D) Vedação de caixas d’água é uma importante ação para o controle do vetor da 

dengue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
NOME: _______________________________________________________ 
 
D.N.: _____/_____/__________   RG.: _________________________ 
 
DATA: _____/_____/__________ 
 
 
 

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
 

 MARQUE APENAS UMA RESPOSTA POR QUESTÃO. 

 MAIS DE UMA MARCAÇÃO ANULA A RESPOSTA. 

 ASSINALE SUAS RESPOSTAS COM CANETA AZUL OU PRETA. 
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