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01. São funções da Vigilância Epidemiológica:  
 I. coletar, analisar e interpretar os dados; 
 II. divulgar as informações; 
 III. recomendar ou adotar as medidas de controle; 
 Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 a) I 
 b) I e III 
 c) II e III 
 d) Todas 
 e) Nenhuma 
 

02. Considerando os Sistemas de Informação em Saúde, identifique os mais adequados para os estudos de 
mortalidade e de monitoramento das doenças. 

 a) SIA e SIAB 
 b) SINASC e SINAN 
 c) SIM e SINAN 
 d) SIM e SIAB 
 e) Piso de Atenção Básica (PAB) e SIA 
 

03. O que informa a notificação semanal negativa feita pela Vigilância Epidemiológica? 
 a) Existem muitos casos de uma determinada doença. 
 b) Existem poucos casos de uma determinada doença. 
 c) Os casos de uma determinada doença mantiveram-se iguais. 
 d) Está ocorrendo uma epidemia de determinado agravo. 
 e) Não houve casos de uma doença. 
 

04. O gestor de um município percebe que as internações por complicações cardiovasculares e por diabetes 
têm aumentado. Sabendo que o agente comunitário é o elo entre a comunidade e o serviço de saúde, o 
gestor solicita que as seguintes ferramentas sejam atualizadas pelas equipes da ESF: 

 a) Ficha B-DIA e Ficha B-HA 
 b) Ficha A e FICHA D 
 c) Ficha D e Ficha B-DIA 
 d) Ficha C e Ficha B-HA 
 e) SINAN e Ficha A 
 

05. De acordo com a LEI 8080/90, assinale a correta. 
 a) A iniciativa privada poderá participar, de forma complementar, do SUS. 
 b) O trabalho e o lazer não são fatores condicionantes da saúde. 
 c) A saúde é direito de todos e dever exclusivo do estado. 
 d) A vigilância epidemiológica não é um dos campos de atuação do SUS. 
 e) A direção do SUS será exercida apenas pelo Ministério da Saúde. 
 

06. De acordo com LEI 8142/90, quais são as instâncias colegiadas do SUS? 
 a) Conselho de saúde e fundo municipal de saúde. 
 b) Conselho de saúde e conferências de saúde. 
 c) Conferências de saúde e fundo de saúde. 
 d) Conferências de saúde e planos de saúde. 
 e) Comissão Intergestores Bipartite e fundo de saúde. 
 

07. Os preceitos constitucionais do Sistema Único de Saúde estão baseados em quais princípios doutrinários? 
 a) Universalidade, equidade, e qualidade da assistência médica. 
 b) Universalidade, controle social e promoção da saúde. 
 c) Universalidade, equidade e promoção da saúde. 
 d) Controle social, descentralização e promoção da saúde. 
 e) Universalidade, equidade e integralidade. 
 

08. Como se denomina o sistema de informação que serve para avaliar o PACS e o PSF? 
 a) Sistema de Informação Ambulatorial – SIA 
 b) Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB 
 c) Sistema de Informação do Agente em Ação - SIAA 
 d) Piso de Atenção Básica – PAB 
 e) Sistema de Informação da Estratégia Saúde da Família – SIESA 
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09. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, qual NÃO é atribuição do Agente Comunitário de Saúde? 
 a) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea. 
 b) Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, com vistas à promoção 

da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe. 
 c) Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
 d) Realizar procedimentos como aferição de pressão e exame de glicose capilar quando indicado ou 

necessário, no domicílio ou na Unidade de Saúde. 
 e) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. 
 

10. Para o Agente Comunitário de Saúde, o que é Microárea de Risco? 
 a) A indicação do caminho de difícil acesso a determinada área de trabalho do agente comunitário de 

saúde. 
 b) Todo aquele lugar, setor ou situação no território da comunidade, onde existe algum tipo de perigo para 

a saúde das pessoas que ali moram. 
 c) Um mapa, representado por riscos coloridos, de determinada área onde o agente comunitário trabalha. 
 d) Um mapa que mostra onde ficam situados os postos de saúde e unidades hospitalares da região. 
 e) Uma comunidade distante da moradia do agente comunitário de saúde. 
 

11. Dona Cleide tem um filho de três anos e está grávida de cinco meses. Na visita domiciliar, o agente 
comunitário de saúde constatou que ela, na primeira gravidez, não tomou a vacina contra tétano, mas, na 
infância, cumpriu o esquema de vacinação básica. Qual o número de doses de vacina contra tétano que ela 
deve tomar nesta gravidez? 

 a) Quatro doses. 
 b) Três doses. 
 c) Duas doses. 
 d) Uma dose. 
 e) Somente uma dose após o parto. 
 

12. Quais são as doenças crônicas não transmissíveis, que são acompanhadas pela Estratégia Saúde da 
Família, e podem apresentar bons resultados nos tratamentos? 

 a) Sífilis e hepatite B. 
 b) Hepatite C e HIV. 
 c) Hipertensão arterial e diabetes mellitus. 
 d) Donovanose e doença de Lyme. 
 e) Câncer de mama e gonorreia. 
 

13. A Estratégia Saúde da Família (ESF) orienta a reorganização da assistência efetivando princípios previstos 
no Sistema Único de Saúde (SUS). Cada Equipe Saúde da Família beneficia em média 3.450 pessoas e 
pode solucionar problemas simples de saúde. A Equipe Saúde da Família atua, basicamente, em qual 
área? 

 a) Apenas da medicina curativa. 
 b) Em todas as áreas. 
 c) De atenção de média e alta complexidade. 
 d) Da previdência social e comunitária. 
 e) Da atenção básica de saúde. 
 

14. O Agente Comunitário de Saúde participa da elaboração do diagnóstico da comunidade usando 
ferramentas ou instrumentos que o ajudam a conhecer melhor as necessidades das pessoas da sua 
comunidade. Dentre os instrumentos mais utilizados pode-se citar todos os que estão abaixo, EXCETO: 

 a) entrevista/visita domiciliar; 
 b) cadastramento das famílias; 
 c) mapa da comunidade; 
 d) aplicação de medicamentos; 
 e) reuniões comunitárias. 
 

15. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde para atenção às pessoas com hipertensão arterial e 
diabetes mellitus, assinale a opção que NÃO representa atribuição do Agente Comunitário de Saúde. 

 a) Esclarecer a comunidade sobre os fatores de risco para doenças cardiovasculares. 
 b) Solicitar exames complementares, quando necessário. 
 c) Encaminhar à unidade de saúde, para exame de açúcar no sangue, as pessoas com fatores de risco. 
 d) Verificar a presença de sintomas de elevação e ou queda do açúcar no sangue. 
 e) Verificar o comparecimento dos pacientes diabético e hipertensos às consultas agendadas na unidade 

de saúde. 
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16. Com relação ao câncer cérvico uterino (CCU), analise as afirmativas abaixo. 

 I. A atividade física regular, bons hábitos alimentares e multiparidade são considerados fatores protetores 
na saúde da mulher. 

 II. O principal fator associado com a ocorrência de CCU é a infecção pelo papilomavírus humano. 
 III. O uso de contraceptivo oral e tabagismo são fatores de risco no aparecimento da doença. 
 IV. A presença de neoplasia intra-cervical grau I indica persistência da lesão e desordenação celular de 

intensidade moderada a grave. 
 V. O Ministério da Saúde (MS) definiu que o exame colpocitopatológico deve ser realizado em mulheres de 

25 a 59 anos de idade, ou que já tenham tido atividade sexual. 

 Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

 a) I 
 b) I, II e IV 
 c) I, III e IV 
 d) II, III e V 
 e) III, IV e V 
 

17. A tuberculose continua a merecer especial atenção dos profissionais da saúde e da sociedade como um 
todo. No que se refere a esta doença, assinale a opção INCORRETA. 

 a) É causada pelo Micobacterium tuberculosis. 
 b) O tratamento diretamente observado é um elemento chave no fortalecimento da adesão do paciente ao 

tratamento. 
 c) Um dos motivos de abandono do tratamento é o custo dos medicamentos. 
 d) No tratamento diretamente observado, o profissional treinado passa a observar a tomada da medicação 

do paciente desde o início do tratamento até a sua cura. 
 e) São sintomas clássicos da tuberculose pulmonar: tosse persistente, produtiva ou não, febre vespertina, 

sudorese noturna e emagrecimento. 
 

18. A busca ativa do sintomático respiratório é a principal estratégia para o controle da tuberculose. Assinale a 
opção que define corretamente o sintomático respiratório. 

 a) Pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 3 semanas. 
 b) Pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 3 meses. 
 c) Pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 3 dias. 
 d) Pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 1 mês, com escarro. 
 e) Pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 1 mês, sem escarro. 
 

19. De acordo com o Programa de Humanização, no pré-natal e nascimento, o número mínimo de consultas de 
pré-natal que a gestante deve realizar é: 

 a) 2 
 b) 3 
 c) 4 
 d) 5 
 e) 6 
 

20. Com relação a amamentação para a criança, assinale a alternativa INCORRETA. 
 a) Protege contra infecções. 
 b) Favorece a involução uterina e redução do risco de hemorragia. 
 c) É um alimento completo, não necessitando de nenhum acréscimo até os seis meses de idade. 
 d) Favorece a eliminação do mecônio e diminui a incidência de icterícia. 
 e) Diminui as chances do desenvolvimento de alergias. 
 

21. O uso do genograma é recomendado pelo Ministério da Saúde para trabalhos com famílias. Escolha a 
opção abaixo que define genograma. 

 a) Estudo dos gens dos membros da família. 
 b) Envolve o uso de geneticistas para avaliar a ocorrência de doenças hereditárias. 
 c) É um método de coleta, armazenamento e processamento de informações sobre a família, onde é 

possível, por meio da representação gráfica espacial de todos os seus membros, elaborar o diagrama de 
um grupo familiar. 

 d) É um diagrama do contato da família com o meio externo. 
 e) É um instrumento utilizado no registro gráfico da frequência cardíaca fetal e das contrações uterinas. 
 



4 

 

22. Assinale abaixo a opção que NÃO está inserida nos 10 passos para uma alimentação saudável para 
pessoas idosas, do Ministério da Saúde. 

 a) Faça pelo menos 3 refeições e 2 lanches saudáveis por dia. 
 b) Coma feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, 5 vezes por semana. 
 c) Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. 
 d) Consuma, no máximo, 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. 
 e) Evite refrigerantes, prefira sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces 

e outras guloseimas. 
 

23. As feridas nos pés de pessoas com diabetes, também chamadas de pé diabético, são complicações 
crônicas do diabetes mellitus responsáveis por grande número de amputações, que poderiam ser evitadas 
com ações da equipe da Estratégia de Saúde da Família. Com relação às orientações para cuidados com 
os pés para prevenção de lesões, qual NÃO é atribuição do agente comunitário de saúde? 

 a) Orientar o uso de calçado sem costura interna, confortável, que não lhe apertem. 
 b) Orientar o uso de meias limpas de algodão. 
 c) Orientar o uso de sapatos novos sem meias. 
 d) Orientar para que nunca ande descalço. 
 e) Orientar o paciente e seu familiar a examinar os pés diariamente e, sempre que visitá-lo, examinar seus 

pés. 
 

24. Os profissionais e os serviços devem estar atentos e preparados para aproveitar a oportunidade de contato 
com a mulher e o recém-nascido na primeira semana após o parto, para instituir todo o cuidado previsto 
para a “Primeira Semana de Saúde Integral” (BRASIL, 2005). Em relação às ações ao recém-nascido, qual 
alternativa apresenta atividade(s) que NÃO fazem parte das atribuições do agente comunitário de saúde? 

 a) Identificar recém-nascido de risco ao nascer, como peso ao nascer menor que 2.500 g, idade 
gestacional menor que 37 semanas ou asfixia grave. 

 b) Verificar a existência do cartão da criança. 
 c) Agendar consulta de puericultura com 15 dias. 
 d) Reforçar as orientações sobre o aleitamento materno. 
 e) Realizar o teste do pezinho e aplicar vacinas. 
 

25. “A Hipertensão Arterial Sistêmica tem alta prevalência e baixas taxas de controle, é considerada um dos 
principais fatores de risco (FR) modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública” 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). Com relação à hipertensão arterial e seu 
tratamento, assinale a opção correta. 

 a) A quantidade considerada máxima saudável para ingestão alimentar diária de sal de cozinha é de 5 
gramas, segundo a Organização Mundial da Saúde. 

 b) Perdas de peso e da circunferência abdominal não se correlacionam com redução da pressão arterial. 
 c) Consumo excessivo de álcool não eleva a pressão arterial. 
 d) Considera-se hipertensão arterial valores da pressão arterial acima de 160/90 mmHg. 
 e) O sucesso do controle da hipertensão arterial está exclusivamente relacionado ao acesso dos pacientes 

à consulta médica. 
 

26. Com relação à Hanseníase, assinale a opção INCORRETA. 
 a) A principal via de transmissão são as vias aéreas. 
 b) É uma doença que não tem cura, e sim controle. 
 c) Manisfesta-se através de lesões de pele com diminuição ou ausência de sensibilidade: lesões 

dormentes. 
 d) É atribuição do Agente Comunitário de Saúde, como membro integrante da equipe, realizar busca de 

pacientes faltosos e de pacientes em abandono. 
 e) É atribuição do Agente Comunitário de Saúde, desenvolver em conjunto com a equipe de saúde, 

atividades educativas junto à comunidade em geral. 
 

27. Na visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde pode identificar idosos com risco de quedas ou que 
caem com frequência. Para minimizar as quedas, qual das alternativas abaixo NÃO é recomendada pelo 
Ministério da Saúde? 

 a) Utilizar bengalas ou andadores, quando necessário. 
 b) Acomodar os gêneros alimentícios e outros objetos de uso cotidiano em locais de fácil acesso. 
 c) Colocar corrimãos bilaterais nas escadas e barras de apoio nos banheiros. 
 d) Reorganizar o ambiente interno da casa, mesmo sem o consentimento do idoso e de sua família. 
 e) Retirar tapetes no início e fim das escadas. 
 



5 

 

28. Com relação à Dengue e ao papel do Agente Comunitário de Saúde no combate à Dengue, assinale a 
opção correta. 

 a) As medidas de controle da Dengue se restringem ao vetor Aedes aegypti, uma vez que não há vacina ou 
drogas antivirais específicas. 

 b) A transmissão da Dengue ocorre por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma 
pessoa sadia. 

 c) O combate à Dengue é atribuição exclusiva dos Agentes de Endemias. 
 d) Na primeira vez em que uma pessoa é contaminada por qualquer um dos tipos de vírus da dengue, 

desenvolverá defesa sorológica para os outros sorotipos virais. 
 e) A pessoa infectada pelo vírus da Dengue deve tomar medicamento à base de ácido acetilsalicílico para 

controle dos sintomas que ocorrem no início do processo. 
 

29. Ao realizar uma visita domiciliar a uma família com uma criança que completou 45 dias de vida, o Agente 
Comunitário de Saúde confere a carteirinha de vacinação e verifica que ela tomou a vacina BCG e a 1

a
 

dose da vacina Hepatite B. Escolha a opção abaixo que indica a vacina recomendada para a idade da 
criança, de acordo com o Calendário Básico de Vacinação da Criança. 

 a) 2
a
 dose da BCG. 

 b) Vacina Oral Poliemielite. 
 c) Tetravalente. 
 d) 2

a
 dose da Hepatite B. 

 e) Vacina Oral de Rotavírus Humano. 
 

30. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Escolha a opção abaixo à qual se refere esta 
citação. 

 a) Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990. 
 b) Lei n. 8142, de 28 de dezembro de 1990. 
 c) Art. 196, da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. 
 d) Art. 198, da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. 
 e) Art. 6, das Diretrizes e Princípios do SUS. 
 




