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PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

Processo Seletivo Simplificado, edital 001/2017 

 

ASSINO DECLARANDO QUE LI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

Nome:  Inscrição nº: 

PROVA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE COMUNIDADE PIRIZAL 

INSTRUÇÕES: 

1. Escreva, acima, o seu nome e número de inscrição.  

2. A prova é composta de 20 questões objetivas. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla 

escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser 

assinalada. 

3.  Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má 

impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e 

trocará o seu caderno. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

aplicadores de prova. 

5. Ao receber o gabarito de resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O gabarito de resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

7. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 

para o Gabarito de resposta. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros 

e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, tablets 

ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no local indicado na sala. São 

vedados também o porte e/ou uso de óculos de sol ou de quaisquer acessórios, tais como boné, chapéu, gorro 

ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do 

processo Seletivo Simplificado. 

9. Tenha cuidado na marcação no gabarito resposta, pois não será substituída em hipótese alguma. 

10.Confira e assine o gabarito resposta, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 

SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

11. Não se esqueça de assinar a Lista de Presença. 

12. Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar a prova. 

13.  A prova estará disponível para a devolução, na recepção da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Livramento. A partir do dia 16 de maio. 

14. Ao final do tempo destinado à realização das provas, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 3 

(três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação das provas, naquela 

sala. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas. 

 

RESPOSTAS 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 
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CONHECIMENTOS  ESPECÍFICO 

 
1. A Hanseníase é uma doença infecciosa 

crônica causada por uma bactéria cuja 

principal via de eliminação pelo indivíduo 

doente é: 

 

(a) O sangue. 

(b) O trato respiratório. 

(c) A pele e mucosas. 

(d) A linfa. 

(e) Contato íntimo. 

 

2. O teste do pezinho é o exame feito a partir de 

sangue do calcanhar do bebe e que permite 

identificar: 

 

(a) Paternidade. 

(b) Altura do bebe. 

(c) Condições de nutrição.  

(d) Doenças graves. 

(e) Capacidade de audição. 

 

3. A sigla SIAB significa: 

 

(a) Sistema de Investigação da atenção 

Básica. 

(b) Sistema de Informação da Atenção 

Brasileira. 

(c) Sistema de Interação da Atenção Básica. 

(d) Sistema de Informação da Atenção 

Básica. 

(e) Sistema de Individualização da Atenção 

Básica. 

 

 

4. O seguinte texto: A saúde é um direito de 

todos e dever do Estado... faz parte de qual 

legislação? 

 

(a) Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

(b) Lei federal que regulamenta o Sistema 

Único de Saúde – SUS. 

(c) Norma Operacional de Assistência à 

Saúde NOAS – 01/1996. 

(d) Portaria do Ministério da Saúde que 

regulamenta as atividades dos Agentes de 

Saúde. 

(e) Constituição do Estado de Alagoas. 

 

5. Durante uma visita domiciliar, o Agente 

Comunitário de Saúde observou que 

determinada criança não tomou o reforço da 

vacina tríplice bacteriana. Esta vacina 

protege a criança das seguintes doenças: 

 

(a) Hepatite C, rubéola e difteria. 

(b) Difteria, tétano e coqueluche. 

(c) Sarampo, tétano e coqueluche. 

(d) Sarampo, caxumba e rubéola. 

(e) Tétano, tuberculose e influenza. 

 

6. Em uma visita realizada por um Agente de 

Saúde, o mesmo constatou grande quantidade 

de lixo nas ruas, esgoto a céu aberto, poluição 

das águas e crianças brincando descalças. 

Frente ao observado, assinale o agravo ao qual 

estas pessoas estão expostas: 

 

(a) Rubéola. 

(b) Febre Amarela; 

(c) Verminose. 

(d) Gripe. 

(e) Raiva. 

 

7. Quanto ao Programa de Saúde da Família 

(PSF), marque a alternativa correta: 

 

(a) É atribuição da equipe de saúde da 

família conhecer a realidade das famílias 

pelas quais são responsáveis, com ênfase 

nas suas características sociais, 

epidemiológicas e demográficas. 

8. No âmbito da prevenção e do controle da 

Dengue, o Agente Comunitário de Saúde tem, 

entre outras, a seguinte atribuição: 

 

(a) Vistoriar cômodos das casas para 

aplicação de fungicida. 

(b) Cadastrar crianças menores de dez anos 

sem sintomas da doença. 
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(b) Não é objetivo da Equipe estimular a 

organização da comunidade para o 

efetivo exercício do Controle Social. 

(c) Não é atribuição da Equipe promover 

ações intersetoriais para o enfrentamento 

de problemas identificados; 

(d) O PSF é uma estratégia desenvolvida 

para atenção exclusiva de grupos 

prioritários como diabéticos, 

hipertensos, gestantes e crianças 

desnutridas, que trabalha com o princípio 

da vigilância a saúde. 

(e) Somente o médico da equipe pode fazer 

visitas domiciliares aos grupos 

prioritários. 

 

 

(c) Realizar a prova do laço nos casos de 

dengue confirmados na comunidade. 

(d) Encaminhar casos suspeitos de dengue ao 

laboratório para fazer exames. 

(e) Orientar a população sobre a eliminação 

dos locais com condições de formação de 

criadouros do Plasmodium. 

9. Considere as afirmativas abaixo: 

I.  Fatores culturais, ambientais e sócio 

econômicos são fatores que não 

interferem no estado de saúde da 

comunidade. 

II.  No mapa da comunidade não devem ser 

identificadas as casas com pessoas em 

situações de risco ou com doenças, pois 

se trata de uma atitude antiética. 

III.  Cadastramento das famílias, Mapas de 

território e reuniões comunitárias são 

meios de obter informações necessárias 

para elaborar o diagnóstico da 

comunidade. 

IV.  Na elaboração do mapa devem ser 

identificadas as microáreas de risco, as 

barreiras geográficas, as escolas, 

creches, unidade de saúde. 

Assinale a alternativa que contém as 

afirmativas corretas: 

 

(a) I e II 

(b) II e III 

(c) III e IV 

(d) I, II e IV 

(e) I, III e IV 

 

10. São características do processo de 

trabalho das equipes de Atenção Básica: 

I.  Definição do território de atuação e de 

população sob responsabilidade das UBS 

e das equipes; desenvolvimento de ações 

que priorizem os grupos de risco e os 

fatores de risco clínico-comportamentais, 

alimentares e/ou ambientais, com a 

finalidade de prevenir o aparecimento ou 

a persistência de doenças e danos 

evitáveis. 

II.  Realizar o acolhimento com escuta 

qualificada, classificação de risco, 

avaliação de necessidade de saúde e 

análise de vulnerabilidade tendo em vista 

a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea.  

III.  Promover atenção integral. 

 

(a) Apenas I está correta.  

(b) Apenas II está correta.  

(c) Apenas III está correta.  

(d) II e III estão corretas.  

(e) Todas as alternativas estão corretas. 

11. Na Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

o que você entende por área: 

 

 

(a) É o espaço geográfico ocupado pelo 

município. 

12. Uma adolescente informou ao ACS que é 

soropositiva para o vírus HIV e que foi 

infectada por transmissão vertical. Isso 

significa que é o HIV foi transmitido através 

de: 

(a) Uso de seringas ou agulhas contaminadas. 
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(b) É o espaço geográfico correspondente a 

área rural do município. 

(c) É o espaço geográfico sob a 

responsabilidade da equipe de saúde da 

família. 

(d) É o espaço geográfico onde atua o ACS. 

(e) É o bairro ou povoado de um município. 

(b) Sua mãe, durante a gestação, parto ou 

aleitamento. 

(c) Relações sexuais sem uso de camisinha. 

(d) Tratamento odontológico sem material 

esterilizado. 

(e) Transfusão de sangue. 

 

13. Dos itens relacionados abaixo, assinale 

aquele que não pode ser realizado pelo ACS 

no programa de Hipertensão Arterial; 

(a) Orientação sobre Controle de peso. 

(b) Orientação quanto a redução do consumo 

de álcool. 

(c) Orientação sobre a mudança de anti-

hipertensivos. 

(d) Orientação para o abandono do 

tabagismo. 

(e) Orientação para a pratica de atividade 

física. 

14. São atribuições específicas do Agente 

comunitário de saúde abaixo como verdadeiras 

(V) ou falsas (F). 

(  )  Trabalhar com a descrição de famílias em 

base geográfica definida, a micro área; 

( ) Estar em contato permanente com famílias, 

desenvolvendo ações educativas, visando 

à promoção da saúde e a prevenção das 

doenças, de acordo com o planejamento 

da equipe; 

(   ) Cadastrar todas as pessoas de sua micro 

área e manter os cadastros atualizados; 

(  ) Orientar famílias quanto à utilização dos 

serviços de saúde disponíveis. 

Assinale a alternativa que indica a sequência 

correta, de cima para baixo: 

 

(a) V, V, V, V. 

(b) V, F, V, V. 

(c) V, F, F, V. 

(d) F, F, V, V. 

(e) F, V, V, F. 

 

15. Em relação aos acidentes mais comuns 

com bebes de colo, é incorreto afirmar: 

 

(a) Enforcamento com cordões de chupeta. 

(b) Intoxicação por dose elevada de 

medicamentos. 

(c) Queimaduras com água do banho ou 

alimentos quentes. 

(d) Afogamento no banho. 

(e) Pode deixar ao alcance das crianças 

pequenos sacos plásticos, pois não 

trazem perigo. 

 

16. O SUS foi instituído e estruturado de forma 

descentralizada, hierarquizada oferecendo 

acesso a todos (universalidade), visão integral 

das pessoas (Integralidade) e cuidados de 

saúde segundo as necessidades de cada pessoa 

(equidade). O SUS foi regulamentado através 

de: 

 

(a) Ações integradas de Saúde de 1990. 

(b) Lei 8142/90. 

(c) Constituição Nacionalista Brasileira de 

1988. 

(d) Lei Orgânica da Saúde 8080/1990. 

(e) Lei de diretrizes orçamentárias. 

 

 

17. O ACS deve preocupar-se quanto à saúde 

da criança, colhendo e checando informações, 

durante as visitas domiciliares, acerca da 

situação vacinal, do peso, da estatura, do 

18. Considerando um quadro de diarreia, há 

uma semana, em uma criança da comunidade, 

o ACS deve realizar a seguinte orientação: 
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perímetro cefálico e do índice de massa 

corporal. Essas informações se encontram 

disponíveis no (a): 
(a) Boletim Escolar. 

(b) Cartão Cidadão. 

(c) Caderneta de Saúde da Criança. 

(d) Cartão Nacional de Saúde. 

(e) Cartão do Sistema Único de Saúde. 

 

 

 

(a) Reduzir o consumo de líquidos e iniciar 

água de coco. 

(b) Aumentar o consumo de líquidos e não 

utilizar o soro caseiro. 

(c) Aumentar o consumo de líquidos e iniciar 

o soro de reidratação oral (SRO). 

(d) Reduzir o consumo de líquidos e iniciar 

soro caseiro em colher a cada dois 

minutos. 

(e) Oferecer SRO na mamadeira a cada 20 

minutos em caso de vômito. 

19.. As ações educativas voltadas a pacientes 

diabéticos realizadas pelo ACS têm por 

finalidade:  

 

(a) Identificar na população adscrita os 

membros da comunidade com maior 

risco de desenvolver diabetes tipo 1.  

(b) Obrigar os portadores de só fazerem uso 

da medicação prescrita quando 

apresentarem elevação da glicose.  

(c) Fiscalizar se os pacientes estão evitando 

açúcar, oferecendo sucos e doces durante 

as reuniões educativas.  

(d) Verificar os níveis de glicemia e pressão 

arterial dos pacientes em todas as visitas 

domiciliares.  

(e) Orientar a comunidade sobre a 

importância das mudanças nos hábitos de 

vida, ligadas à alimentação e à prática de 

atividade física rotineira. 

 

 

20. São fundamentos e diretrizes da atenção 

básica todos os itens abaixo, EXCETO:  

 

(a) A descrição do território. 

(b) Saber centralizado na equipe de saúde. 

(c) Universalidade do acesso. 

(d) Desenvolvimento de relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes. 

(e) Estimulação da participação do usuário. 


