Prefeitura Municipal de Cariacica
Processo Seletivo Público para Agente Comunitário
de Saúde e Agente de Combate às Endemias –
Edital no 01/2019
Prova Objetiva do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada
Agente Comunitário de Saúde
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES NESTA PÁGINA
* Você recebeu do fiscal o seguinte material: a) Caderno de Questões com o enunciado das questões da prova objetiva. b)
Folha de Respostas destinada às respostas das questões da prova objetiva.
* É responsabilidade do candidato certificar-se de que recebeu a prova correspondente (verifique o cabeçalho do Caderno de
Questões). Notifique o fiscal qualquer irregularidade.
FOLHEAR O CADERNO DE QUESTÕES ANTES DO INÍCIO DA PROVA IMPLICA NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.
SOMENTE APÓS AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, VERIFIQUE SE ESTE CADERNO DE QUESTÕES ESTÁ COMPLETO E
EM ORDEM. NOTIFIQUE O FISCAL QUALQUER IRREGULARIDADE IMEDIATAMENTE.

* Verifique se as informações contidas na Folha de Respostas estão corretas. Caso contrário, notifique o fiscal.
* Não esqueça de assinar seu nome, com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, no espaço próprio da Folha de
Respostas.
* O candidato deverá assinalar as respostas das questões da “Prova Objetiva” na “Folha de Respostas”, preenchendo os
alvéolos com caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta. Será de inteira responsabilidade do candidato os
prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas (dupla marcação, marcação rasurada, marcação
emendada, falta de marcação e campo de marcação não preenchido integralmente).
* Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A Folha de Respostas
somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.
* Ao candidato somente será permitido levar o Caderno de Questões da Prova Objetiva 1 (uma) hora antes do horário
previsto para o término da prova.
* Não é permitido o uso de: (Edital 9.15):
a) aparelhos eletrônicos, tais como telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player,
similares e fones de ouvido; b) qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, tal como bipe, notebook, palmtop,
Walkman® e similares; d) agendas eletrônicas ou similares; e) máquina fotográfica, máquina de calcular; f) controle de
alarme; g) relógio de qualquer espécie; h) óculos escuros; i) protetor auricular; h) lápis, lapiseira/grafite, marca-texto, caneta
esferográfica que não seja transparente; k) borracha; l) acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
* Será eliminado do concurso o candidato que (Edital 9.20): e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio, que não os permitidos;
Itens do Edital: 9.16. O INSTITUTO ACESSO recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos ou equipamentos
proibidos e não permitidos neste Edital. Caso seja necessário o candidato portar alguns desses objetos, estes deverão ser
obrigatoriamente acondicionados em envelope de guarda de pertences fornecidos exclusivamente pelo INSTITUTO
ACESSO.
9.16.1. O envelope de guarda de pertences, devidamente lacrado pelo candidato deverá ser mantido embaixo da carteira até o
término de sua prova. O envelope de guarda de pertences só deverá ser deslacrado fora do local de prova.
9.16.2. Em caso de telefones celulares, smartphones, o candidato deverá retirar a bateria ou desligar o aparelho antes do
acondicionamento no envelope, garantindo, assim, que nenhum som será emitido, inclusive do despertador caso esteja
ativado.
* Quando terminar, entregue obrigatoriamente ao fiscal a Folha de Respostas. NÃO DEIXE DE ASSINAR A LISTA DE
PRESENÇA.
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Agente Comunitário de Saúde
Questão 1 - Considere a Lei 8142/90 e Resolução 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde e assinale a
alternativa que apresenta corretamente a distribuição das vagas nos Conselhos de Saúde.
A) 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos,
25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 25% de entidades e movimentos
representativos de usuários.
B) 50% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde, 25% de entidades e movimentos
representativos de usuários e 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados
conveniados, ou sem fins lucrativos.
C) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários, 25% de entidades representativas dos
trabalhadores da área de saúde e 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados
conveniados, ou sem fins lucrativos.
D) 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados e 50% de
entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde.
E) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários e 50% de entidades representativas dos
trabalhadores da área de saúde.
Questão 2 - A Lei nº 8.142/1990 estabelece a periodicidade para realização das Conferências de Saúde. Esse
evento deve acontecer a cada
A) 1 ano.
B) 2 anos.
C) 3 anos.
D) 4 anos.
E) 5 anos.
Questão 3 - É porta de entrada das redes do Sistema Único de Saúde
A) a atenção secundária.
B) a atenção terciária.
C) o serviço ambulatorial de especialidades.
D) o hospital dia.
E) a atenção primária.
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Questão 4 - Entre as alternativas listadas abaixo, assinale a única que corresponde a características da
Atenção Primária em Saúde:
A) respeitar alto grau de centralização dos serviços.
B) adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização.
C) concentrar-se no indivíduo e em ações curativas.
D) realizar ações voltadas para o atendimento de urgência e emergência.
E) fragmentar a atenção para que o atendimento seja mais efetivo.
Questão 5 - Para o Agente Comunitário de Saúde realizar um trabalho de qualidade são necessárias algumas
posturas e condições, EXCETO:
A) conhecer o território de atuação.
B) ter dificuldade em trabalhar em equipe.
C) ser ativo e ter iniciativa.
D) agir com respeito e ética perante a comunidade.
E) ser um bom observador.
Questão 6 - Em relação ao Controle Social na gestão do Sistema Único de Saúde e com base na Lei nº
8.142/1990, é correto afirmar que
A) as Conferências de Saúde são realizadas a cada 4 anos ou extraordinariamente, e os Conselhos de
Saúde são órgãos de caráter permanente e deliberativo.
B) a Conferência de Saúde tem o objetivo de formular estratégias e controlar a execução da política de saúde
na instância correspondente.
C) o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera de governo, com o Conselho de Saúde, sendo a
Conferência de Saúde uma instância optativa pelo gestor correspondente.
D) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
não têm representação no Conselho Nacional de Saúde.
E) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde deve ser superior em
relação ao conjunto dos demais segmentos.
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Questão 7 - De acordo com a Lei nº 8.080 de 1990, são princípios do Sistema Único de Saúde todas as
opções abaixo, EXCETO:
A) igualdade da assistência à saúde.
B) integralidade de assistência.
C) participação da comunidade.
D) centralização político-administrativa.
E) divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
Questão 8 - Que Lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde?
A) 8080/90.
B) 8142/90.
C) 9090/80.
D) 8090/80.
E) 9156/80.
Questão 9 - Dentre os serviços citados abaixo, qual não está configurado nas Redes de Atenção à Saúde
como porta de entrada para o SUS?
A) Atenção Básica.
B) Atenção Secundária.
C) Atenção de Urgência e Emergência.
D) Atenção Psicossocial.
E) Serviços especiais de acesso aberto.
Questão 10 - A Política Nacional de Atenção Básica descreve as atribuições de cada profissional que compõe
a equipe de atuação. Nesse contexto, participar do processo de territorialização e mapeamento da área de
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades, é uma
atribuição que cabe
A) ao Enfermeiro.
B) ao Agente Comunitário de Saúde.
C) ao Técnico de Enfermagem.
D) ao Médico.
E) a todos os profissionais da Equipe.
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Questão 11 - O sistema e-SUS surgiu como substituição do Sistema de Informações de Atenção Básica
(SIAB) e tem como objetivo melhorar a qualidade da informação em saúde e otimizar o uso das informações
pelos gestores, profissionais de saúde e cidadãos. Para a coleta de informações, há fichas padronizadas
utilizadas pelos Agentes Comunitários em sua atividade profissional. São elas:
A) Ficha A – Cadastro de Família; Ficha B – Acompanhamento de hipertensos/diabéticos, gestantes, crianças,
tuberculose e hanseníase.
B) Ficha de Cadastro individual; Ficha de Cadastro domiciliar; e Ficha de Visita domiciliar.
C) Cadastro de Família; Ficha de Cadastro domiciliar; e Ficha de Visita domiciliar.
D) Ficha de visita domiciliar; e ficha de cadastro domiciliar.
E) Ficha de Cadastro individual; Ficha de Cadastro familiar e Ficha de Visita domiciliar.

Questão 12 - Os Agentes Comunitários de Saúde, por meio das visitas domiciliares, fazem o cadastramento
das famílias. Entre os objetivos das visitas está identificar
A) a situação de saneamento e moradia e fazer o acompanhamento mensal da situação de saúde das
famílias.
B) as regiões de infestação de dengue.
C) as taxas de mortalidade e nível cultural dos moradores do bairro.
D) a necessidade de desvinculação da família à unidade básica de saúde.
E) os aspectos subjetivos da população em relação à satisfação do usuário com os serviços do SUS.
Questão 13 - O Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde foi criado com o objetivo de
realizar o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o acompanhamento de saúde de algumas doenças que
podem levar as crianças à morte ou a deficiências e proporcionar melhor qualidade de vida aos recémnascidos. A orientação proporcionada pelo Agente Comunitário de Saúde é importante para que a realização
desses testes ocorra. O teste que deve ser realizado em um prazo de 7 a 30 dias é chamado teste
A) da linguinha;
B) da orelhinha;
C) do coraçãozinho;
D) do pezinho;
E) da mãozinha.
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Questão 14 - O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária do trabalho do Agente
Comunitário, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde. Nesse
contexto, assinale a alternativa que não corresponde às ações do Agente Comunitário.
A) Observar sinais de risco e sinais indicativos de violência.
B) Verificar que a família realiza anualmente a declaração de Imposto de Renda.
C) Solicitar a caderneta da criança e verificar: esquema de vacinação, crescimento e desenvolvimento.
D) Observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da pessoa que cuida da criança, avaliando, entre outros,
cuidados realizados com a criança, o banho, a alimentação (inclusive mamadas) e as trocas de fraldas.
E) Verificar se a família está inscrita no Programa Bolsa-Família.
Questão 15 - De acordo com o calendário de vacinação (2020), quais são as vacinas que uma criança deve
tomar ao nascer?
A) BCG e Hepatite B.
B) BCG e Tetravalente.
C) Tríplice Bacteriana e Hepatite B.
D) BCG e Rotavírus Humano.
E) Rotavírus Humano e Tríplice Bacteriana.
Questão 16 - Ao visitar famílias onde há pessoas idosas, o Agente Comunitário de Saúde deverá verificar os
seguintes aspectos, EXCETO:
A) como e com quem o idoso mora.
B) se faz uso de medicamentos.
C) o grau de escolaridade do idoso.
D) a situação financeira do idoso.
E) o grau de dependência do idoso
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Questão 17 - Em relação à história das Políticas de Saúde no Brasil, está correta a seguinte afirmação:
A) Apesar do desenvolvimento da colonização brasileira, a assistência médica dos jesuítas não conseguiu
sobressair-se sobre a medicina indígena, que seguia sendo praticada por toda a população residente na então
colônia. Apenas em 1960, com o êxodo rural, é que ocorreu a substituição da medicina indígena.
B) A primeira reforma sanitária no Brasil ocorreu com a chegada da Família Real no Brasil em 1808 e teve
seu início na cidade do Rio de Janeiro.
C) A população brasileira, no início do século XIX, aceitou livremente as campanhas de vacinação,
promovidas pelo sanitarista Oswaldo Cruz, não sendo necessária a intervenção estatal com medidas
obrigatórias.
D) No Brasil, durante a chamada República Velha, que durou de 1889 a 1930, a assistência médica era
prestada à população de baixa renda por meio das instituições de caridade, pois a assistência à saúde
pública e privada era de baixa qualidade.
E) O Sistema Único de Saúde teve como princípio para sua criação a previsão constitucional de que a saúde é
direito de todos e dever do Estado, previsto na Constituição Federal de 1986.
Questão 18 - Sobre o e-SUS AB seguem-se quatro afirmações:
I – Tem como objetivo facilitar e contribuir com a organização do trabalho dos profissionais de saúde que
atuam na Atenção Básica.
II – Utiliza a Ficha Individual para coletar informações – identificação/sociodemográficas e condições de saúde
autorreferidas – sobre os usuários que se encontram no território da equipe de AB.
III – Utiliza a Ficha de Cadastro Domiciliar para o registro das atividades de visita ao usuário/cidadão que se
encontra adscrito no território de atenção da equipe da unidade básica de saúde.
IV – Utiliza a Ficha de Visita Domiciliar para coletar informações relevantes para compor indicadores de
monitoramento e avaliação para a AB e para as Redes de Atenção à Saúde.
Estão corretas as afirmações
A) I, II e III.
B) I, III e IV.
C) II, III e IV.
D) I e II.
E) III e IV.
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Questão 19 - A tuberculose é uma doença de grande interesse epidemiológico. Alguns pacientes não exibem
nenhum indício da doença; outros apresentam sintomas aparentemente simples que são ignorados durante
alguns anos (ou meses). No entanto, a maioria dos infectados com tuberculose apresentam sinais e sintomas
que são indicativos da doença, para os quais os ACS precisam estar atentos. São eles:
I- tosse seca contínua no início, depois com presença de secreção por mais de quatro semanas, transformandose, na maioria das vezes, em uma tosse com pus ou sangue.
II- cansaço excessivo.
III- febre baixa geralmente à tarde.
IV- sudorese noturna.
Quantos desses sintomas são condizentes com a situação descrita?
A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Todos os quatro.
E) Nenhum dos quatro.
Questão 20 - Considere as cinco informações abaixo, que tratam dos conceitos de epidemias e endemias:
( ) É a ocorrência habitual de uma doença ou de um agente infeccioso em determinada área geográfica; pode
significar também a prevalência usual de determinada doença nessa área.
( ) É a ocorrência, numa coletividade ou região, de casos da mesma doença em número que ultrapassa
nitidamente a incidência normalmente esperada, e derivados de uma fonte comum ou que se propagou.
( ) É a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar e período de tempo,
caracterizando de forma clara um excesso em relação à frequência esperada.
( ) É a ocorrência de certo número de casos controlados em determinada região.
( ) É o aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado e não delimitado a uma
região.
Usando (1) como identificador de ENDEMIAS e (2) como identificador de EPIDEMIAS, a alternativa que
mostra a sequência numérica correta é:
A) 2-2-1-2-1.
B) 1-2-1-1-2.
C) 1-2-2-1-2.
D) 2-2-2-1-1.
E) 2-1-2-1-2.
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