
 

 

EDITAL Nº 34/2013 – CONCURSO DE CARREIRA - Nº 03/ 2013 

CADERNO DE QUESTÕES  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

1 – Esta prova é constituída de vinte e cinco (25) questões de múltipla escolha, cada 
uma com quatro (04) alternativas, classificadas em A, B, C, D, sendo todas como base 
do anexo II do Edital, com peso “4”, totalizando 100 pontos. 

2 – Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale no Gabarito a 
questão. 

3 – A marcação de mais de uma alternativa e ou resposta em branco, anula a questão. 

4 – O candidato será eliminado se: 

a) Utilizar, durante a prova, componentes eletrônicos, telefone celular, ou 
fontes de consulta de qualquer espécie. 

b) Sair da sala de prova, sem a autorização do fiscal, com o caderno de 
questão ou com o gabarito oficial. 

5 – Os espaços em branco deste caderno podem ser utilizados para rascunho. 

6 – Faça a prova com calma atenção. Você terá três (03) horas para responder todas 
as questões. 

7 – Por motivo de segurança o candidato semente poderá ausentar-se da sala da 
prova depois de decorrida 1 (uma) hora. 

8 – Ao término da prova, entregue para o fiscal de sala o caderno de questão e o 
gabarito oficial totalmente preenchido e assinado. 

9 – Os três (03) últimos candidatos que permanecerem na sala, deverão aguardar até 
que o último termine a prova. 

 

 

 

 

BOA PROVA. 



 

 

 

CADERNO DE QUESTÕES  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF 

VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 25 QUESTÕES OBJETIVAS. 
LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA. 
MARQUE NA TIRA A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA E TRANSCREVA – A PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 
COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA. 
AO TERMINAR A PROVA, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTA E O CADERNO DE 
QUESTÕES. 

 
 
1)Observe as afirmações sobre o Sistema Único de Saúde na Lei 8080/90 e 
indique se é falsa (F) ou verdadeira (V):  

 
( ) A definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das 
ações e serviços de saúde cabe apenas à União e aos Estados  
( ) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, 
abrangerá, em especial, as seguintes atividades: alimentação e nutrição; saneamento 
e meio ambiente; Vigilância Sanitária e farmacoepidemiologia; recursos humanos; 
ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador  
( ) A direção do Sistema Único de Saúde- SUS é única, sendo exercida em cada 
esfera de governo; necessária e exclusivamente pelos seguintes órgãos: no âmbito da 
União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e 
Município, pela respectiva secretaria estadual  
( ) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos  
( ) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde- SUS em caráter 
complementar  
 
Indique a sequência CORRETA:  
 
a) F, V, F, V, V  
b) V, F, V, F, V  
c) F, V, F, V, F  
d) F, F, V, F, V  
 
02)  Previa a formalização de convênios entre o então INAMPS e os estados, bem 
como acordos com os municípios dotados de conselho, plano e fundo de saúde, 
nos quais foram estimuladas as transferências de unidades do então INAMPS 
para as secretarias estaduais e municipais de saúde.  
 
a) NOB/90  
b) NOB/91  
c) NOB/93  
d) NOB/95  
 



 

 
03) O Sistema de Planejamento do SUS – Planeja SUS - observa cinco pontos 
prioritários de pactuação para o planejamento do SUS, que são, EXCETO:  
 
a) A “adoção das necessidades de saúde da população como critério para o processo 
de planejamento no âmbito do SUS” 
b) A “integração dos instrumentos de planejamento, tanto no contexto de cada esfera 
de gestão, quanto do SUS como um todo” 
c) A “institucionalização e o fortalecimento do Planeja SUS, com adoção do processo 
de planejamento, neste incluído o monitoramento e a avaliação, como instrumento 
estratégico de gestão do SUS”  
d) A “cooperação entre as duas esferas de gestão para o fortalecimento e a igualdade 
do processo de planejamento no SUS”  
 
04)  Sobre ações de saúde é INCORRETO afirmar:  
 
a) Educação Popular em Saúde compreende ações de formação de conselheiros e 
lideranças sociais para o exercício do controle social em saúde  
b) Promoção da Equidade são ações voltadas à mobilização, formação e ampliação do 
acesso à saúde de populações em situação de vulnerabilidade e risco à saúde, como 
a população negra, LGBT e população do campo e floresta  
c) Fortalecimento das práticas de Gestão Participativa são ações de institucionalização 
de espaços de participação, desenvolvimento de mecanismos democráticos de gestão 
e formação de gestores para a gestão estratégica e participativa  
d) Mobilização social em saúde compreende a realização de eventos e ações de 
conscientização e luta pelo direito universal à saúde  
 
05) Entende-se por saúde do trabalhador, para fins legais, um conjunto de 
atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 
como visa à recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, 
abrangendo, EXCETO:  
 
a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença 
profissional e do trabalho  
b) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde- SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde 
existentes no processo de trabalho  
c) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam á saúde  
d) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do 
trabalhador nas instituições e empresas públicas apenas  
 
06)  A concordância nominal está correta, EXCETO em: 

a) O vento agitou as flores lilases da paineira; 
b) Esperança é necessário para viver; 
c) A candidata estava meio nervosa; 
d) Os filhos são tais qual o pai. 

 



 

 
07) Nas séries abaixo, assinale a alternativa em que todas as palavras são 
acentuadas pelo mesmo motivo: 

a) Saí – egoísmo – daí; 
b) Epitáfio – aliás – inconsolável; 
c) Anônima – epitáfio – daí; 
d) Egoísmo – inconsolável – anônima. 
 
08) Há erro (s) de acentuação gráfica em: 
a) Recém-vindo, decano, refrega; 
b) Pudico, bímano, gratuito; 
c) Inaudito, pegada, zênite; 
d) Ibero, ávaro, levedo.  
 
09) Assinale a opção em que a supressão das vírgulas alteraria o sentido do 
anunciado: 
a) Os países menos desenvolvidos vêm buscando, ultimamente, soluções para seus 
problemas no acervo cultural dos mais avançados; 
b) Alguns pesquisadores, que se encontram comprometidos com as culturas dos 
países avançados, acabam se tornando menos criativos; 
c) Torna-se, portanto, imperativa uma revisão modelo presente do processo de 
desenvolvimento tecnológico; 
d) A atividade científica, nos países desenvolvidos, é tão natural quanto qualquer outra 
atividade econômica; 
 
10) Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de 
pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo: 
“Como amanhã será o nosso grande dia ___ duas coisas serão importantes ___ uma 
é a tranqüilidade ___ a outra é a observação minuciosa do que está sendo solicitado”. 
a) Dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula; 
b) Vírgula, vírgula, vírgula; 
c) Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula;  
d) Dois pontos, vírgula, ponto e vírgula. 
 
11) Um Pen Drive (Flash Drive) pode ser conectado ao computador por meio da 
interface(porta): 
a) AGP   
b) ROM   
c) Floppy  
d) USB 
 
12) No Internet Explorer, que funcionalidade permite aos usuários guardar seus 
endereços de Internet preferidos? 
a) Caixa de entrada 
b) Pop-up 
c) Favoritos 
d) Ajuda 
 
 
 



 

13) Assinale a opção que contém exemplos somente de softwares de 
computador. 

a) CPU, Word, Excel, Skype 
b) PowerPoint, Word, Teclado, Mouse 
c) CPU, Monitor, Teclado, Mouse 
d) Skype, Word, Excel, Power Point 

14) Nos sistemas operacionais como o Windows, as informações estão contidas 
em arquivos de vários formatos, que são armazenados no disco fixo ou em 
outros tipos de mídias removíveis do computador, organizados em: 

a) telas 
b) pastas 
c) janelas 
d) imagens 

15) Para responder uma mensagem no email, sem procurar ou digitar o email de 
destino novamente, basta selecionar a mensagem e: 

a) Clicar em Encaminhar 
b) Clicar em Novo 
c) Clicar em Remetente 
d) Clicar em Responder 

16) Dentre as opções abaixo, qual a que melhor definiria o perfil de uma 
comunidade? 

a) Perguntas a cada um dos moradores sobre que pensam de sua saúde. 
b) Entrevistas com agentes de saúde e dados sobre doenças da população. 
c) Diagnóstico de saúde. 
d) Consulta ao IBGE, sobre o censo 2000. 
 
17) O Agente Comunitário de Saúde precisa acompanhar com especial atenção os 
casos de pessoas infectadas pela tuberculose, por meio: 
 
a) Do prontuário do paciente. 
b) Do Centro de Testagem e Aconselhamento. 
c) Do Hospital dia para AIDS 
d) Da visita domiciliar. 
 
18) Cada ação de saúde a ser desenvolvida na comunidade pela Estratégia Saúde da 
Família, tem que ser planejada e o Agente Comunitário de Saúde tem um papel 
importante neste  processo, como por exemplo: 
 
a) Pedir aos órgãos públicos infraestrutura, independente de prioridades. 
b) Estimular as pessoas da comunidade a pedir ajuda individualmente. 
c) Apoiar a equipe de saúde, estimulando ações intersetoriais. 
d) Liderar a equipe de saúde para desencadear ações de real interesse comunitário. 
 



 

19) Dentro do Programa de Atenção à saúde da mulher, o Agente Comunitário de 
Saúde pode desenvolver a seguinte ação: 
 
a) Encaminhar todas as gestantes da sua área de trabalho à Unidade de Saúde. 
b) Encaminhar todas as gestantes da sua área de trabalho à Unidade de Referência. 
c) Encaminhar somente as gestantes de risco da sua área de trabalho à Unidade de 
Saúde. 
d) Encaminhar todas as gestantes da sua área de trabalho que estejam no segundo 
trimestre de gestação à Unidade de Saúde. 
 
20) O senhor José, 58 anos, casado, dois filhos, mora em uma região rural, conta 
que sempre evitou médico, apesar de ser portador de hipertensão arterial. Diz 
que toma chás caseiros e acredita que pode controlar a sua pressão desta 
forma. O Agente Comunitário de Saúde, ao encontrar o senhor José na rua, 
conversa com ele e o convence a procurar a Unidade de Saúde da Família, 
utilizando o seguinte argumento: 
 
a) Na Estratégia Saúde da Família é realizado um trabalho de equipe e explica que se 
o senhor José não se tratar vai ter um derrame e morrer. 
b) Na Estratégia Saúde da Família o senhor José terá acesso somente à consulta 
médica. 
c) Na Estratégia Saúde da Família é realizado um trabalho de vigilância em saúde e o 
senhor José é obrigado a seguir o que a equipe de saúde desejar. 
d) Na Estratégia Saúde da Família é realizado um trabalho de equipe através de 
consulta médica, de enfermagem e atividades de grupo de educação em saúde. 
 
21) Um Agente Comunitário de Saúde - ACS foi fazer o cadastro de uma nova 
família que se mudou para a área de abrangência da Estratégia de Saúde da 
Família ao qual pertence. Chegando à casa da família, verificou que a família era 
composta por 5 membros, o casal com três filhos. O homem havia tido um 
derrame não muito grave, o filho mais novo de 9 meses havia feito uma cirurgia 
de hérnia inguinal há 1 mês atrás e a filha de 6 anos estava com baixo peso e 
fazia tratamento na outra cidade. Diante desta realidade, como o ACS poderia 
fazer o relato para a equipe de saúde? 
 
a) Apresentar a situação e enfatizar que uma visita do médico da unidade de saúde à 
família deve ser realizada com urgência. 
b) Apresentar a realidade e destacar que o marido parece que não se importa muito 
em ficar em casa encostado. 
c) Apresentar a ficha preenchida com o cadastro da família e fazer um relatório por 
escrito da situação da família. 
d) Apresentar o relatório e dizer que já agendou consultas com a enfermeira da 
unidade para todos os membros da família. 
 
22) Dona Maria, 57 anos, mãe de João, 27 anos, o único de seus quatro filhos 
que continua morando com ela, fazia bicos como carregador de caminhões. 
Porém, foi atropelado, sofreu traumatismo crânio-encefálico, ficou internado por 
um ano. Quando recebeu alta não conseguia andar, falar, nem se alimentar 
direito. Para cuidar do filho, dona Maria teve que abandonar o emprego. Por 
ocasião de uma visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde, vendo a 
situação da família, deveria adotar a seguinte conduta: 
 



 

a) Levantar a realidade e discutir com a equipe o que fazer pela família. 
b) Entrar em contato com os parentes da família e pedir ajuda. 
c) Encaminhar para uma clínica de fisioterapia para reabilitação. 
d) Mobilizar o Conselho Local de Saúde para ajudar a família. 
 
23) Por ocasião de uma visita domiciliar a um recém-nascido de risco de uma 
semana de vida, o Agente Comunitário de Saúde constatou que a criança não 
estava sendo amamentada no peito e a mãe de 15 anos de idade, solteira, estava 
com dificuldades de amamentar porque as mamas estavam doendo. Qual a 
orientação mais importante que o ACS deveria ter dado para esta mãe? 
 
a) A mãe teria que amamentar porque o leite materno é o alimento ideal para o recém-
nascido. 
b) A mãe deveria oferecer leite em pó para a criança, já que a criança não estava 
mamando. 
c) A mãe poderia procurar a Unidade de Saúde para resolver o problema das mamas, 
mas que já poderia esvaziar um pouco a mama, manualmente. 
d) A mãe iria gostar de participar do grupo de puericultura da unidade de saúde. 
 
24) Vários são os dados relevantes que um Agente Comunitário de Saúde deve 
obter numa visita domiciliar a uma família nunca antes visitada. Dentre as 
opções abaixo, quais os dados mais relevantes a serem obtidos, segundo o 
Ministério da Saúde? 
 
a) Recuo da casa em relação ao rio, número de escolas da comunidade. 
b) Metragem da rua, número de praças da comunidade. 
c) Distância entre a casa e escola e a associação de moradores. 
d) Número de moradores, faixa etária destes, principais doenças que os acometem. 
 
25) O trabalho do agente comunitário de saúde deve ser também direcionado 
para a educação em saúde, visando contribuir com a população nos 
ensinamentos necessários ao seu bem estar, sendo fundamental, a orientação 
sobre medicamentos básicos. Baseado nisso, os medicamentos Glibenclamida e 
Hidroclorotiazida são usados para quais doenças, respectivamente? 
 
a) Diabetes e hipertensão 
b) Diabetes e dor abdominal 
c) Inflamação e dor abdominal 
d) Dor abdominal e hipertensão  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Rascunho 

 

 

ALTERNATIVAS 

01  A  B  C  D 

02  A  B  C  D 

03  A  B  C  D 

04  A  B  C  D 

05  A  B  C  D 

06  A  B  C  D 

07  A  B  C  D 

08  A  B  C  D 

09  A  B  C  D 

10  A  B  C  D 

11  A  B  C  D 

12  A  B  C  D 

13  A  B  C  D 

14  A  B  C  D 

15  A  B  C  D 

16  A  B  C  D 

17  A  B  C  D 

18  A  B  C  D 

19  A  B  C  D 

20  A  B  C  D 

21  A  B  C  D 

22  A  B  C  D 

23  A  B  C  D 

24  A  B  C  D 

25  A  B  C  D 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EDITAL PUBUICAÇÃO Nº 34/2013 – CONCURSO Nº 03/2013 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE‐ ESF 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE‐ ESF 

Questão  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21  22 23 24 25

Resposta  A  B  D  A  D  C  A D  B  C D C D B D C D C A  D  C  A C D A


