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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DO 

QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

  

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2.  Este caderno é  composto de questões de múltipla escolha.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das
quais apenas uma é a correta.

3. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se
seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4.  Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta
de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, 
rasura ou com mais de uma marcação, terá pontuação zero.

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

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

O braço continuaria ali, porém não intacto. 

CURSO DE FORMAÇÃO 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São Princípios  e  Diretrizes  do  SUS e  da  RAS a  serem
operacionalizados na atenção básica, respectivamente:

(A) universalidade e equidade.

(B) universalidade e integralidade.

(C) territorialização e população adscrita.

(D) equidade e resolutividade.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cuidado centrado na pessoa consiste em:

(A) desenvolvimento  de  ações  de  cuidado  de  forma
singularizada, auxiliando as pessoas a desenvolverem
ferramentas  necessárias  para  tomar  decisões
embasadas em sua própria saúde.

(B) continuidade da relação de cuidado, com construção
de vínculo e responsabilização entre profissionais e
usuários ao longo do tempo e de modo permanente e
consistente.

(C) elaboração, acompanhamento e organização do fluxo
dos  usuários  entre  os  pontos  de  atenção  das  RAS,
atuando  como  centro  de  comunicação  entre  os
diversos pontos de atenção.

(D) reconhecimento  das  necessidades  de  saúde  da
população sob sua responsabilidade, organizando as
necessidades em relação aos outros pontos de atenção
à saúde, contribuindo para o planejamento das ações.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  visitas  domiciliares  são  uma  importante  ferramenta
para  informar,  fazer  busca  ativa  de  suspeitos  e
acompanhamento  de  casos.  Frente  à  atual  situação
pandêmica,  para  garantir  a  segurança  do  paciente  e  do
profissional  durante  a  realização  desta  atividade,  é
importante considerar alguns cuidados, como:

(A) vistoriar o espaço intradomiciliar e peridomiciliar.

(B) realizar as visitas na área peridomiciliar.

(C) realizar atividade de promoção de saúde.

(D) realizar as visitas na área intradomiciliar.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A identificação de problemas de saúde nos territórios e o
planejamento  de  estratégias  de  intervenção  clínica  e
sanitária efetivas e eficazes requer que a atenção básica e a
vigilância  em  saúde  somem  forças,  sendo  uma  das
estratégias  a  integração  dos  ACS  e  ACE.  Além  das
atribuições comuns a todos os profissionais da equipe de
atenção básica, são atribuições comuns a estes dois agentes
de saúde:

(A) realizar  cadastramento  e  atualização  da  base  de
imóveis para planejamento e definição de estratégias
de  prevenção,  intervenção  e  controle  de  doenças,
incluindo, dentre outros, o recenseamento de animais
e  levantamento  de  índice  amostral  tecnicamente
indicado.

(B) realizar a medição da glicemia capilar,  inclusive no
domicílio,  para  o  acompanhamento  dos  casos
diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto
terapêutico  prescrito  pelas  equipes  que  atuam  na
atenção básica.

(C) participar  dos  processos  de  regulação  a  partir  da
atenção básica  para intervenção e acompanhamento
das necessidades dos usuários no que diz respeito a
agendamentos ou desistências de consultas e exames
solicitados.

(D) realizar  diagnóstico  demográfico,  social,  cultural,
ambiental, epidemiológico e sanitário do território em
que  atuam,  contribuindo  para  o  processo  de
territorialização e mapeamento da área de atuação da
equipe.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A influenza  ou  gripe,  como  é  comumente  chamada,  é
prevenível por vacina. Tem ocorrência anual e está entre as
viroses  mais  frequentes  em  todo  o  mundo.  No  SUS,  a
vacina  trivalente  é  disponibilizada  pelo  Ministério  da
Saúde. Sobre esta vacina:

(A) pode  ser  administrada  em qualquer  indivíduo,  sem
contraindicação.

(B) está  disponível  para  ser  administrada  em  todas  as
faixas etárias.

(C) é inativada, portanto sem riscos de causar a doença.

(D) faz parte do calendário nacional de vacinação. 
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  tuberculose  é  uma  doença  de  alta  prioridade
epidemiológica e requer esforços de muitos atores. É papel
do ACS:

(A) orientar a coleta e o encaminhamento do escarro dos
sintomáticos  respiratórios  para  o  primeiro
atendimento.

(B) iniciar  e  acompanhar  tratamento  dos  casos  de
tuberculose  pulmonar  e  dos  casos  de  tuberculose
extrapulmonar.

(C) realizar  a  prova  tuberculínica  na  unidade  de
referência.

(D) identificar  os  sintomáticos  respiratórios  nos
domicílios  e  na  comunidade  e  encaminhar  para
unidade de saúde.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Endemia é conceituada como:

(A) aumento  repentino  do  número  de  casos  de  uma
doença em uma região específica.

(B) ocorrência de uma doença que acontece com muita
frequência,  em  uma  dada  região,  podendo  ser
sazonal.

(C) aumento  repentino  do  número  de  casos  de  uma
doença em diversas regiões.

(D) aumento  do  número  de  casos  de  uma  doença  que
acontece em diversos continentes.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pensar  a  partir  do  território  consiste  em  um  dos
pressupostos da organização dos processos de trabalho na
atenção primária à saúde. A PNAB define território como:

(A) espaço vivo e dinâmico, corresponde à área
geográfica de responsabilidade e atuação das equipes
de saúde.

(B) espaço geográfico indelimitado, considerando
diferentes elementos para a cartografia, onde moram
e vivem indivíduos em comunidade.

(C) meio  que  operacionaliza  o  desenvolvimento  do
vínculo  entre  os  serviços  de  saúde  e  a  população,
permitindo  aproximação  para  o  entendimento  das
necessidades de saúde.

(D) técnica  e  método  de  obtenção  e  análise  de
informações sobre as condições de vida e saúde de
populações.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  SUS,  a  Política  Nacional  de  Promoção  da  Saúde  é
conceituada como uma estratégia de articulação do tipo:

(A) vertical,  que  reduz  as  situações  de  vulnerabilidade,
defendem radicalmente  a  equidade  e  incorporam  a
participação  e  o  controle  social  na  gestão  das
políticas públicas.

(B) transversal  de  um  conjunto  de  intervenções
individuais, coletivas e ambientais responsáveis pela
atuação sobre os determinantes sociais da saúde.

(C) horizontal, na qual se confere visibilidade aos fatores
que colocam a saúde da população em risco, visando
à criação de mecanismos equânimes que reduzam as
situações de vulnerabilidade.

(D) transversal  para  o  controle  das  doenças
transmissíveis,  não  transmissíveis  e  agravos,  como
um  conjunto  de  ações  para  o  conhecimento,  a
detecção  ou  a  prevenção  de  mudança  nos  fatores
determinantes e condicionantes da saúde.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  sistema  de  informação  do  Ministério  da  Saúde  para
Atenção Básica,  o  esus-AB, permite manter um registro
individualizado  dos  atendimentos  de  cada  cidadão;  uma
ficha exclusiva do ACS é a:

(A) ficha de atendimento domiciliar.

(B) ficha de atividade coletiva.

(C) ficha de cadastro domiciliar e territorial.

(D) ficha de procedimento.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma das vacinas previstas para gestante:

(A) dtpa.

(B) meningocócica b.

(C) febre amarela. 

(D) tríplice viral.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São fatores que aumentam o risco de hipertensão arterial:

(A) hábitos alimentares e fatores sociais.

(B) sedentarismo e hereditariedade.

(C) fatores sociais e psicológicos.

(D) hábitos alimentares e fatores psicológicos.
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O ACS, ao realizar visita domiciliar a um recém-nascido a 
termo, observará que:

(A) ao nascer, o peso variou entre 1,5 kg e 4 kg e a
estatura entre 47 cm e 55 cm.

(B) a caderneta de vacina possui o registro de aplicação
da vacina pneumocócica b.

(C) houve eliminação de mecônio nas primeiras 24 horas
de vida.

(D) a  pele  pode  apresentar  ressecamento  e  áreas
acinzentadas.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A Covid-19 é uma doença viral  que  pode  ser transmitida 
através de:

(A) um hospedeiro animal.

(B) alimentos contaminados.

(C) gotículas e aerossóis.

(D) relações sexuais.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

São sintomas frequentes na pessoa com Covid-19:

(A) febre baixa, tosse, mialgia e dispneia.

(B) febre baixa, exantema e inchaços articulares.

(C) febre alta, mialgia e cefaleia.

(D) febre alta, mialgia e dores articulares.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diabetes tipo 1 é caracterizado como uma doença

(A) causada pela resistência insulínica.

(B) de início lento.

(C) metabólica.

(D) autoimune.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
É  uma  infecção  crônica  causada  pelo  bacilo
Mycobacterium leprae,  que apresenta um tropismo pelos
nervos  periféricos,  pele  e  mucosas  do  trato  respiratório
superior: 

(A) tuberculose.

(B) hanseníase.

(C) psoríase.

(D) eczema.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  aleitamento  materno  exclusivo  é  incentivado  nos
primeiros seis meses de vida, e a mãe deve ser orientada
que 

(A) ela  pode  desprezar  o  colostro,  devido  seu  valor
nutricional.

(B) se ela for portadora de HIV, pode amamentar.

(C) se ela for portadora de HTLV, não pode amamentar.

(D) ela pode tomar vacina contra febre amarela.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alimentação  é  um  fator  protetor  de  saúde  e  um  dos
pilares no tratamento da hipertensão arterial. Nesse caso,
orienta-se uma alimentação: 

(A) hiperglicêmica.

(B) hipoglicêmica.

(C) hiperssódica.

(D) hipossódica.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ACS compõe a equipe de qual dispositivo da  
atenção básica?

(A) Consultório na rua.

(B) Equipe de saúde ribeirinha.

(C) Núcleo de apoio à estratégia de saúde da família.

(D) Equipe de atenção básica prisional.
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