
                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Bodocó - Pernambuco 

Seleção Pública Simplificada Nº 001/2012 

 

ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

Nome:____________________________________________________________________      

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome, de forma legível, no local indicado. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 

para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 3h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 10, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 

precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 0,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 

total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 

copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 

sua exclusão do concurso. 
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ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

 

QUESTÃO 01 

 

O programa de Agentes Comunitários de Saúde é 

hoje considerado parte da Saúde da Família. Nos 

municípios onde há somente o PACS, este pode ser 

considerado um programa de transição para a 

Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes 

comunitários de saúde são acompanhadas e 

orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado 

em uma unidade básica de saúde que possui as 

principais especialidades médicas (pediatria, clínica 

médica e ginecologia-obstetrícia) e demanda 

espontânea e/ou encaminhada por unidades 

elementares de saúde.
[1] 

( 
a
 
b
 SAUDELEGIS. 

Portal2.saude.gov.br.) 

 
Analisando as características do cargo previstos em 
lei, podemos dizer que NÃO São consideradas 
atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua 
área de atuação: 
 
a) a realização de visitas domiciliares periódicas 
para monitoramento de situações de risco à 
família; 
b) o estímulo a fazer caminhadas e passeatas, 
objetivando que o poder público destine verbas 
para a Saúde da Família; 
c) a promoção de ações de educação para a saúde 
individual e coletiva; 
d) o registro, para fins exclusivos de controle e 
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
e) a participação em ações que fortaleçam os elos 
entre o setor saúde e outras políticas que 
promovam a qualidade de vida. 
 

 

QUESTÃO 02 

 

Analise as proposições abaixo e julgue: 
I - A contratação temporária ou terceirizada de 
Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de 
Combate às Endemias é expressamente vedada em 
lei, não havendo exceção sob nenhuma hipótese; 

II - O Agente Comunitário de Saúde tem como 
única atribuição no exercício de atividades, a 
prevenção de doenças; 
III - As atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde são desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS. 
 
a) Todas são verdadeiras; 
b) Todas são falsas; 
c) Apenas a I é verdadeira; 
d) Apenas a II é verdadeira; 
e) Apenas a III é verdadeira. 
 

 

QUESTÃO 03 

 

Para a contratação de Agentes Comunitários de 

Saúde e de Agentes de Combate às Endemias 

deverá ser precedida de processo seletivo público 

de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade de suas atribuições e 

requisitos específicos para o exercício das 

atividades, sendo que mencionado processo 
seletivo deve atender dos Princípios expressos na 
lei nº 11.350/06: 
 
a) legalidade, pessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência; 
b) legalidade, razoabilidade, modicidade, 
publicidade e eficiência; 
c) legalidade, pessoalidade, moralidade, 
razoabilidade e eficiência; 
d) legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência; 
d) lealdade, pessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. 
 

 

QUESTÃO 04 

 

Considere as assertivas: 
( ) O exercício das atividades de Agente 
Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 
Endemias dar-se-á exclusivamente no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS; 
(    ) Compete ao Ministério da Saúde disciplinar as 
atividades de prevenção de doenças, de promoção 
da saúde, de controle e de vigilância; 
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(    ) Agente Comunitário de Saúde deverá residir na 
área da comunidade em que atuar, desde que 
nasceu; 
(  ) O Agente de Combate às Endemias deverá 
preencher os mesmos requisitos dos Agentes de 
Saúde para ocupar o cargo; 
(    ) Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes 
de Combate às Endemias admitidos pelos gestores 
locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - 
FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 
da Constituição, submetem-se ao regime jurídico 
estabelecido pela Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser 
de forma diversa. 
 

a) VVFFF 
b) VFFFV 
c) VVFFV 
d) FFFFV 
e) FVFFV 

 

 

QUESTÃO 05 

 

A administração pública poderá rescindir 
unilateralmente o contrato do Agente Comunitário 
de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, 
de acordo com o regime jurídico de trabalho 
adotado. Qual das assertivas abaixo não é hipótese 
de rescisão unilateral: 
 

a) acumulação ilegal de cargos, empregos ou 
funções públicas; 
b) pedido consensual de rescisão; 
c) prática de falta grave, dentre as enumeradas no 
art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT; 
d) necessidade de redução de quadro de pessoal, 
por excesso de despesa, nos termos da Lei no 
9.801, de 14 de junho de 1999; 
e) insuficiência de desempenho, apurada em 
procedimento no qual se assegurem pelo menos 
um recurso hierárquico dotado de efeito 
suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o 
prévio conhecimento dos padrões mínimos 
exigidos para a continuidade da relação de 
emprego, obrigatoriamente estabelecidos de 
acordo com as peculiaridades das atividades 
exercidas. 

QUESTÃO 06 
 
Sobre o Curso de qualificação básica para formação 
de ACS, podemos afirmar: 
a) Será oferecido por instituições de ensino 
particular, devendo o servidor arcar com os custos 
da participação; 
b) Acaso não ofertado o curso pelo Gestor local, o 
profissional deverá achar uma solução para suprir a 
ausência do curso, inclusive, indo assistir em outros 
Municípios de que tenha conhecimento que está 
sendo ofertado. 
c) O Agente Comunitário de Saúde que não tiver 
participado do curso de qualificação básica, por 
não ter sido ofertado pelo Gestor poderá perder os 
vencimentos ou o cargo; 
d) Competirá ao Gestor local a promoção do curso, 
de modo que o descumprimento desse requisito 
pelo ACS não ensejará prejuízos ou punições para o 
mesmo se ele, por sua livre e espontânea vontade, 
não deu causa ao seu descumprimento; 
e) O curso de qualificação básica não é requisito, 
sendo uma faculdade tanto sua oferta pelo poder 
público, quando a participação pelos ACS, não 
havendo qualquer prejuízo para nenhuma das 
partes. 
 
 
QUESTÃO 07 

 

Sobre as características do Cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, contidos na Lei Municipal 
nº 1.235/2008: 
 
a) São cargos de provimento efetivo, integrantes 
do quadro permanente de pessoal do grupo 
ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde; 
b) São cargos comissionados integrantes do quadro 
permanente de pessoal do grupo ocupacional da 
Secretaria Municipal de Saúde; 
c) São cargos de contratação temporária, 
submetidos à CLT, integrantes do quadro 
permanente de pessoal do grupo ocupacional da 
Secretaria Municipal de Saúde; 
d) São Funções gratificadas integrantes do quadro 
permanente de pessoal do grupo ocupacional da 
Secretaria Municipal de Saúde; 
e) São técnicos em enfermagem efetivos em desvio 
de função. 
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QUESTÃO 08 
 
A Carga horária semanal dos Agentes Comunitários 
de Saúde do Município de Bodocó é: 
 
a) 44 horas  
b) 30 horas 
c) 40 horas 
d) 20 horas 
e) 35 horas 
 
 
QUESTÃO 09 

 

A Carreira de Agentes Comunitários de Saúde teve 
como um marco para sua institucionalização e 
regulamentação como cargo efetivo nas estruturas 
administrativas, uma alteração no próprio texto 
constitucional, que de igual sorte, tal alteração 
permitiu que os ACS que estivessem no exercício 
da função quando na publicação fossem 
efetivados. As alterações citadas acima foram 
realizadas através: 
 
a) Emenda Constitucional 45; 
b) Decreto regulamentar da Saúde; 
c) Lei Municipal nº 1.236/08; 
d) Emenda Constitucional 51/2006; 
e) Lei Federal nº 11.350/06. 
 
 
QUESTÃO 10 
 
Segundo a Lei Municipal nº 1.235/08, são 
requisitos para a ocupação dos cargos de ACS: 
a) Ser brasileiro; 
b) Ser maior de 21 anos; 
c) Estar quite com as obrigações eleitorais; 
d) Não ter nenhuma restrição nos cadastros de 
restrição ao crédito, como SPC e Serasa; 
e) Estar quite com as obrigações militares, se do 
sexo masculino. 
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