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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

                            

 
LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

   
1   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam  gerar  

dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza,  solicite ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2   Este caderno contém 20 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma  é 
correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.

3    O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique  
se  seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova. 

4  Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta   
esferográfica de tinta  AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. Dupla marcação resulta em anulação da questão.

 
5    Esta prova terá a duração de três horas, incluídos nesse tempo os avisos, a  coleta de impressão digital e a transcrição para o 

cartão-resposta.

6    Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material 
utilizado. Os candidatos  terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar  suas respectivas assinaturas.

8    Ao terminar sua  prova,  entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL 01/2019

 

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Eu caminho vivo no meu sonho estrelado.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É atributo essencial da atenção primária à saúde:

(A) orientação da comunidade.

(B) competência cultural.

(C) orientação familiar.

(D) longitudinalidade.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acompanhamento pré-natal exige acolhimento das ne-
cessidades da gestante,  acompanhante e familiares em
relação à gravidez, parto e puerpério. Neste contexto, é
papel do ACS:

(A) realizar atendimento pré-natal.

(B) encaminhar a gestante para o serviço de saúde es-
pecializado.

(C) orientar sobre a importância da realização das con-
sultas relativas ao pré-natal.

(D) aferir a pressão arterial da gestante.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Sistema de Informação da Atenção Básica (SISAB) pos-
sui a ficha de visita domiciliar que tem como objetivo prin-
cipal registrar o usuário/cidadão que se encontra adscrito
no território de atenção da equipe da unidade básica de
saúde. As informações constantes nessa ficha foram sele-
cionadas conforme a sua relevância e por comporem indi-
cadores de monitoramento e avaliação para a atenção pri-
mária, sendo usada por:

(A) Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate
a Endemias.

(B) técnico em enfermagem.

(C) médico e enfermeiro.

(D) todos os membros da equipe.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a PNAB 2017, é dispositivo da Atenção
Primária no Brasil:

(A) o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

(B) o Consultório na Rua – CnR.

(C) a Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

(D) o Serviço de Atenção Domiciliar – SAD.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus
e transmitida ao homem principalmente pelo mosquito Ae-
des aegypti. Com relação a esta doença é competência do
Agente Comunitário de Saúde:

(A) orientar, nos casos suspeitos,  a necessidade de au-
mentar a ingesta líquida em casa e de procurar o ser-
viço de saúde somente se os sintomas persistirem
por mais de uma semana. 

(B) remover  mecanicamente  os  criadouros  de  difícil
acesso ou que necessitem do uso de larvicidas/bio-
larvicidas.

(C) vistoriar o domicílio e peridomicílio, sem o morador,
para identificar  locais de existência  de objetos que
sejam ou possam se transformar em criadouros de
mosquito transmissor.

(D) orientar e acompanhar o morador na remoção, des-
truição ou vedação de objetos que possam se trans-
formar em criadouros de mosquitos.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hanseníase é causada pelo  bacilo  Mycobacterium le-
prae e  é uma doença grave,  mas que tem cura.  Sobre
esta doença sabe-se que:

(A) é contagiosa e é transmitida de uma pessoa doente
por meio do sangue. 

(B) o bacilo  instala-se  principalmente  nos nervos e  na
pele.

(C) atinge crianças, adultos e idosos expostos de manei-
ra ocasional ao bacilo. 

(D) a medicação pode ser adquirida com receita médica
em qualquer farmácia.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O HPV (papiloma vírus humano) é um vírus de alta conta-
giosidade, sendo o contato sexual o principal, mas não o
único, meio de transmissão dessa infecção. A vacina con-
tra o vírus é garantida pelo SUS para:

(A) menino e menina de dois a seis meses de idade.

(B) menina a partir de 11 anos até 14 anos de idade.

(C) menino a partir de 11 anos até 14 anos de idade.

(D) menino e menina a partir de 9 anos até 14 anos de
idade.
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  diabetes  mellitus  (DM)  é  uma  síndrome  de  etiologia
múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapaci-
dade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos.
Caracteriza-se por hiperglicemia crônica com distúrbios do
metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas. A lon-
go prazo, as consequências do DM incluem disfunção e
falência de vários órgãos, especialmente:

(A) rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. 

(B) pâncreas, rins, olhos, fígado e intestino grosso.

(C) rins, olhos, fígado, pele e intestino grosso.

(D) rins, olhos, nervos, intestino grosso e vasos sanguí-
neos.

Leia o relato de caso a seguir para responder às questões
09 e 10.

V.M. é ACS da equipe 46 do município de Inhumas. Junto
à sua equipe, desenvolve ações na escola do bairro pelo
Programa de Saúde na Escola (PSE). Na semana passa-
da, foi realizada avaliação antropométrica e triagem ocular
em algumas turmas. Hoje, ela está bem empolgada com a
apresentação de uma encenação teatral com a temática
de saúde bucal. A equipe compreende que as ações de-
senvolvidas na escola são importantes para atenção inte-
gral desses alunos e V.M. ficou como responsável pela re-
alização da ação e por informá-la no e-SUS – Sistema de
Informação da Atenção Básica (SISAB).

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ficha que V.M. usará para alimentar o  e-sus/SISAB com
as ações desenvolvidas por ela e sua equipe no PSE é:

(A) ficha de atendimento individual.

(B) ficha de atendimento domiciliar.

(C) ficha de atividade coletiva.

(D) ficha de cadastro domiciliar e territorial.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

V.M. e sua equipe trabalham articulando a rede pública de
saúde  e  a  de  educação  para  o  desenvolvimento  das
ações do PSE, geralmente implicando mais do que ofertas
de serviços em um mesmo território. Esta articulação é:

(A) interprofissional.

(B) multiprofissional.

(C) transdisciplinar.

(D) intersetorial.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A territorialização é uma das diretrizes  da  Estratégia de
Saúde da Família. A Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB) define território como sendo:

(A) a unidade geográfica única, de construção descen-
tralizada do SUS na execução das ações estratégi-
cas  destinadas  à  vigilância,  promoção,  prevenção,
proteção e recuperação da saúde. 

(B) a relação  de  vínculo  e  responsabilização  entre  as
equipes e a população, garantindo a continuidade das
ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

(C) a ação de cuidado de forma singularizada, que auxilie
as pessoas a desenvolverem os conhecimentos e as
competências para tomar decisões sobre sua própria
saúde e seu cuidado de saúde.

(D) a  relação  de  cuidado,  vínculo  e  responsabilização
entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de
modo permanente, acompanhando os efeitos das in-
tervenções em saúde. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os profissionais das equipes que atuam na Atenção Bási-
ca deverão seguir normativas específicas do Ministério da
Saúde, bem como as definições de escopo de práticas,
protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas. É atribuição
do ACS:

(A) realizar  e/ou supervisionar acolhimento com escuta
qualificada e classificação de risco.

(B) indicar a necessidade de internação hospitalar ou do-
miciliar, mantendo a responsabilização pelo acompa-
nhamento da pessoa.

(C) orientar  a  comunidade  sobre  sintomas,  riscos  e
agentes  transmissores  de  doenças  e  medidas  de
prevenção individual e coletiva.

(D) coordenar a manutenção e a conservação dos equi-
pamentos odontológicos.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Estratégia de Saúde da Família tem as seguintes carac-
terísticas:

(A) equipe composta de categorias de profissionais com-
plementar às equipes da Atenção Básica.

(B) reorganizador da Atenção Básica no país, de acordo
com os preceitos do SUS. 

(C) equipe responsável pela atenção à saúde de popula-
ções em vulnerabilidade social específica.

(D) equipe composta de acordo com características e ne-
cessidades do município.
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ACS possui papel importante na promoção de saúde do
homem, como preconiza a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Homem (PNAISH). Entre elas, des-
taca-se:

(A) estimular os homens a serem protagonistas de sua
história, cuidando de sua saúde e participando ativa-
mente dos espaços de participação e de controle so-
cial da comunidade. 

(B) avaliar  a  necessidade  de  participação  paterna  no
pré-natal, no parto, no puerpério, tendo em vista ser
um momento exclusivo da mulher.

(C) ofertar  informações sobre os danos causados pelo
uso de drogas é uma abordagem única e resolutiva
para homens usuários de drogas. 

(D) orientar os serviços de saúde quanto à prevenção e/
ou cuidado do homem.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato de caso a seguir.

O.M.S., de 85 anos, mora com o neto de 35 anos que faz
uso abusivo de álcool. A equipe de saúde foi informada
que o neto recebe a aposentadoria do avô e a utiliza para
pagar dívidas nos bares do bairro. O idoso apresenta difi-
culdades de locomoção e frequentemente fica dias sem
banho e sem se alimentar. Algumas vezes, os vizinhos
relatam ouvir  gritos  de  dor  e  suspeitam que  ele  sofra
agressão física.

Diante desta informação,  a equipe realizou atendimento
domiciliar ao idoso e notificou compulsoriamente a violên-
cia. Quanto à tipologia da violência a que o idoso O.M.S.
está exposto, segundo o relato, é a

(A) violência autoprovocada.

(B) violência coletiva.

(C) violência sexual.

(D) violência interpessoal.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alimentação para crianças menores de seis meses pre-
conizada pela Organização Mundial da Saúde é: 

(A) leite materno parcial e outros tipos de leite. 

(B) leite materno, além de água ou bebidas à base de
água (água adocicada, chás,  infusões) e sucos de
frutas. 

(C) leite direto da mama ou ordenhado, ou leite humano
de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos. 

(D) leite materno complementado, qualquer alimento sóli-
do ou semissólido com a finalidade de complementá-
lo, e não de substituí-lo.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tuberculose é uma infecção causada por bactéria e cabe
ao ACS, durante a visita domiciliar e durante sua interação
com a população, orientar as medidas de prevenção que
podem ser adotadas.  Quanto à transmissão da  doença,
esta pode ocorrer por meio

(A) do uso compartilhado de talheres e pratos. 

(B) da tosse, do espirro e da fala.

(C) do abraço e aperto de mão.

(D) do uso compartilhado de banheiro e toalha.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do fumo é um grande risco à saúde,  pois  faz um
imenso mal diretamente ao fumante ativo, como também
aos chamados fumantes passivos. Desta forma, o tabagis-
mo é:

(A) um vício de fácil abandono.

(B) um vício que eleva os níveis de pressão arterial.

(C) um vício em desuso, não praticado mais no Brasil.

(D) um tema pouco abordado nos serviços de saúde.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As ações desenvolvidas na atenção primária são essenci-
ais ao combate ao câncer de mama. Neste contexto, um
dos papéis do ACS é: 

(A) orientar para o autoexame.

(B) solicitar mamografia.

(C) realizar o exame clínico. 

(D) encaminhar para consulta com mastologista.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Decreto Federal n. 3.189/1999 fixa as diretrizes para o
exercício das atividades dos ACS e, posteriormente, a Lei
n.  10.507/2002  cria  a  profissão  do  ACS,  e  as  Leis  n.
13.595/2018 e n.13.708/2018 redefinem a atuação e vincu-
lação dos ACS ao SUS. O profissional ACS deve:

(A) desenvolver o seu exercício no SUS e no setor priva-
do. 

(B) ter sua formação de maneira privada, o que  requer
identificação técnica, ética e humanística das compe-
tências que ele deve desenvolver para a execução
de seu trabalho. 

(C) realizar trabalho exclusivo com caráter e atuação in-
dividual. 

(D) desempenhar atividades de prevenção de doenças e
promoção da saúde por meio de ações educativas
em saúde realizadas em domicílios ou junto às coleti-
vidades.

Curso_formação_Agente_Comunitário_de _Saúde


	CAPA-AGENTE_COMUNITARIO_SAUDE
	Curso_formação_Agente_Comunitário_de _Saúde

