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NOME DO(A) CANDIDATO(A): _________________________________________________________ 

 

Assinatura: ___________________________________________________ 

Nº DA INSCRIÇÃO: ______________ 

Nº DA IDENTIDADE______________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA 

Estado do Rio Grande do Sul 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Prezado(a) candidato(a), leia atentamente as instruções a seguir. 

1. Coloque seu número de inscrição e identidade nos locais indicados na prova. 

2. O cartão-resposta deve ser assinado no campo designado. 

3. O cartão-resposta deve ser entregue ao término da prova. 

4. O cartão-resposta não poderá apresentar rasuras e/ou oferecer dúvidas, e o campo da alternativa 

considerada correta deve ser totalmente preenchido, caso contrário, a questão será anulada. 

5. Os candidatos poderão levar o caderno de provas depois de transcorrido 2 (duas) horas do início da 

mesma. 

6. A prova terá duração de quatro (4) horas. 

7. O tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 1 (uma) hora, sob pena de desclassificação 

e automática eliminação do concurso. 

8. Os dois últimos candidatos deverão sair juntos para acompanhar a efetuação do lacre do envelope de 

provas.  

9. A prova compõe-se de quarenta (40) questões objetivas.  

10. Em cada questão há apenas uma alternativa correta. 

11. Use caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

12.  Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie durante a aplicação da prova. 

 

 

BOA PROVA! 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 

1) Considere o disposto na Lei Orgânica Municipal acerca da competência do Município, leia as assertivas e 
assinale a que julgar incorreta: 
 
a) Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado nos programas de educação pré-escolar e 
ensino fundamental 
b) Prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população 
c) Estabelecer regras de convivência no âmbito municipal, estipulando condutas consideradas como crime e as 
respectivas punições ao longo do território municipal. 
d) Definir feriados municipais, bem como o horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e 
de serviços 
 
2) Considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal sobre o poder Legislativo, leia as assertivas abaixo e assinale 
a que considerar correta: 
 
a) O poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de nove vereadores, eleitos para cada 
Legislatura entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto, e secreto, pelo 
sistema proporcional. 
b) O poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de nove vereadores, eleitos para cada 
Legislatura entre cidadãos maiores de 16 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto, e secreto, pelo 
sistema proporcional. 
c) O poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de onze vereadores, eleitos para cada 
Legislatura entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto, e secreto, pelo 
sistema proporcional. 
d) O poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de onze vereadores, eleitos para cada 
Legislatura entre cidadãos maiores de 16 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto, e secreto, pelo 
sistema proporcional. 
 
3) Nos termos da Lei Orgânica, os vereadores não poderão, desde a expedição do diploma:   
 
a) Manter outro vínculo empregatício em estabelecimentos privados ou públicos. 
b) Firmar ou manter contato com o Município suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, 
fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a 
cláusulas uniformes. 
c) Ausentar-se por mais de 48 horas do espaço territorial do município, sem autorização do Prefeito por ato público. 
d) Ausentar-se por mais de 5 dias do espaço territorial do município, sem autorização do Diretor da Câmara. 
 
 
4) Nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, desde a posse sob pena de 
perda de mandato: 
 
a) Possuir a condição de sócio de empresa do ramo industrial. 
b) Ausentar-se do município por período superior a 48 horas, sem que exista prévia autorização do Diretor da 
Câmara de Vereadores. 
c) Possuir a condição de sócio de empresa do ramo de prestação de serviços. 
d) Fixar residência fora do Município. 
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5) Considere o disposto na Lei Orgânica Municipal acerca da Administração Municipal, leia as assertivas e assinale 
a que julgar incorreta: 
 
a) São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. 
b)  Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
c) São estáveis, após cinco anos de efetivo exercício, ininterruptos, os servidores nomeados para cargo em 
comissão. 
d) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 
 
 
 
6) Considerando o texto das Disposições Preliminares do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Alegria, leia as assertivas e assinale a que julgar incorreta: 
 
a) Servidor Público é a pessoa legalmente investida em cargo público. 
b) É possível exigir do servidor, no exercício do cargo público, atribuições diversas daquelas contidas em seu cargo, 
desde que a ordem decorra de pedido expresso de superior hierárquico. 
c) Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres 
municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público. 
d) Função gratificada é a instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo 
privativa de detentor de cargo de provimento efetivo observados os requisitos para o exercício. 
 
 
 
7) Considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa que não constitui requisito básico para 
investidura no serviço público municipal: 
 
a) ter idade mínima de dezoito anos. 
b) gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante inspeção médica oficial. 
c) ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 
d) fixar residência no município. 
 
 
 
8) Nos termos das disposições relativas ao Provimento e Vacância de cargo público, disposto no Regime Jurídico 
dos Servidores Municipais, leia as assertivas e assinale a que julgar incorreta:   
 
a) O prazo de validade do concurso será de até dois anos, prorrogável, uma vez, por igual prazo. 
b) Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e pelo nomeado. 
c) A nomeação em caráter efetivo não necessita observar a ordem de classificação obtida pelos candidatos, desde 
que nomeie os aprovados em quantidade idêntica ao número de vagas disposto no edital. 
d) A posse dar-se-á no prazo de até dez dias contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a 
pedido, ser prorrogado por igual período. 
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9) No que tange a estabilidade no cargo de provimento efetivo, nos termos do Regime Jurídico dos Servidores: 
 
a) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 
três anos de efetivo exercício.  
b) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após o 
vínculo de três (03) anos, contados da data da posse. 
c) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 
dois (02) anos de efetivo exercício. 
d) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 
dois (02) anos, contados da data da posse. 
 
 
10) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, 
período durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por Comissão Especial 
designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos: 
 
a) avaliação trimestral, em que serão analisadas assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade e 
relacionamento. 
b)  avaliação bimestral, em que serão analisadas assiduidade, pontualidade, disciplina, eficácia do trabalho, 
responsabilidade e relacionamento. 
c) avaliação semestral, em que serão analisadas assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, organização, 
apresentação pessoal, responsabilidade e relacionamento. 
d) avaliação mensal, em que serão analisadas assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, ética, organização, 
apresentação pessoal, responsabilidade e relacionamento. 
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PROVA DE LINGUA PORTUGUESA 

 

A evolução sobre trilhos 

 
    O Brasil conta com quase 30 mil quilômetros de ferrovias, mas ficou no 
02passado em relação a esse tipo de transporte. De toda a nossa malha, menos 
03de 2 mil quilômetros são eletrificados e somente 223 metros são 
04magnetizados. Esse tipo de trilho serve para mover trens como o Maglev, ideia 
05que surgiu na Alemanha em 1979, mas hoje só funciona comercialmente no 
06Japão e na China. Considerado o mais avançado do mundo, usa uma força 
07magnética que faz o trem levitar e lhe dá um impulso capaz de atingir altas 
08velocidades. Como não existe atrito, o Maglev consegue competir até com 
09aviões em termos de velocidade: chega a 581 quilômetros por hora. “Ele tem 
10pouco impacto ambiental e é ideal para países topograficamente acidentados 
11como o Brasil”, diz o engenheiro Eduardo Gonçalves David, autor do livro O 
12Futuro das Estradas de Ferro no Brasil. 
    Atualmente, uma equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
14está desenvolvendo a versão brasileira, o Maglev Cobra, e construindo uma 
15pista para testar a supermáquina. No futuro, a intenção é usá-lo para ligar os 
16aeroportos de Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. 
    A primeira versão desse tipo de transporte, no entanto, foram as locomotivas 
18movidas a carvão, desenvolvidas no começo do século 19, que vieram 
19substituir os vagões de tração animal. Por mais de cem anos, a Maria-Fumaça 
20foi o principal meio de locomoção do mundo. Trazida ao Brasil em 1854, tinha 
21um trajeto entre a Baía de Guanabara e Petrópolis (RJ). Em 1889, já havia 
229500 quilômetros de ferrovias no País. 
    Por volta de 1890, foram criados os motores a diesel que, seis décadas depois, 
24superaram os movidos a carvão. Veio, então, a época de ouro das ferrovias 
25no Brasil, quando tivemos quase 35 mil quilômetros de trilhos cortando boa 
26parte do País. A partir da década de 60, passou-se a priorizar a malha 
27rodoviária, uma decisão que até hoje gera ___________ e divide a opinião de 
28especialistas. 

ROSA, Guilherme. “Revista Galileu” – Setembro de 2010 – Nº 230 – p.17.Disponível em: 
<https://www.acessaber.com.br>. Acesso em: 13 dez. 2018. (Adaptado) 
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11) O texto, de forma geral, trata sobre: 

a) Os problemas do Brasil em relação ao desenvolvimento da tecnologia. 

b) O avanço dos transportes ferroviários. 

c) A importância de valorizar a malha rodoviária no Brasil. 

d) A Maria-Fumaça como único meio de transporte no Brasil. 

 

12) O nome “Eduardo” (linha 11) pode ser classificado como um substantivo: 

a) Próprio 

b) Comum 

c) Derivado 

d) Coletivo 

 

13) De acordo com o texto, a expressão “no entanto” (linha 17) tem sentido de: 

a) Adição 

b) Explicação 

c) Contrariedade 

d) Conclusão 

 

14) De acordo com o número de sílabas, a palavra “topograficamente” (linha 10) pode ser classificada em: 

a) Monossílaba 

b) Dissílaba 

c) Trissílaba 

d) Polissílaba 

 

15) De acordo com as regras de acentuação, a palavra “década” (linha 23) é classificada em: 

a) Oxítona 

b) Paroxítona 

c) Proparoxítona 

d) Neologismo 

 

 

16) A expressão “No futuro” (linha 15) indica: 

a) Tempo 

b) Lugar 

c) Modo 

d) Causa 

 

17) De acordo com as classes gramaticais, a palavra “superaram” (linha 24) é classificada em: 

a) Substantivo 

b) Adjetivo 

c) Numeral 

d) Verbo 
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18) De acordo com as normas das siglas, “RJ” (linha 21) significa: 

a) Rio Jordão 

b) Rio Grande do Norte 

c) Rico Jardim 

d) Rio de Janeiro 

 

19) A palavra “Trazida” (linha 20) apresenta: 

a) Encontro vocálico 

b) Dígrafo 

c) Encontro consonantal 

d) Ditongo 

 

20)  O espaço da linha 27 pode ser preenchido corretamente, por: 

a) Discuções 

b) Discussões 

c) Discusões 

d) Discusções 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
21) Na LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, o Art. 2º traz que a saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

I. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

II. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Apenas a I está correta; 
b) Apenas a II está correta; 
c) A I e a II estão corretas; 
d) Nenhuma das alternativas é correta. 
 
22) Na LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, o Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia. 
Assinale a alternativa incorreta 
 
a) o saneamento básico; 
b) o meio ambiente, 
c)  o trabalho, 
d) o desvio de conduta. 
 
 
23) Na LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, no Art. 4º o conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

I. Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle 
de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de 
equipamentos para saúde. 

II. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 
III. A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Apenas a I está correta; 
b) Apenas a II está correta; 
c) Apenas a I e a III estão corretas; 
d) Todas as alternativas estão corretas 
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24) De acordo com a LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, no Art. 5º são objetivos do Sistema Único de 
Saúde SUS: 

I. a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
II. a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do 

disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 
III. a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Apenas a I está correta; 
b) Apenas a II está correta; 
c) Apenas a III está corretas; 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
 
25) De acordo com a LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, conforme o Art. 6º estão incluídas ainda no 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: 
 

I. de vigilância sanitária; 
II. de vigilância epidemiológica; 

III. de saúde do trabalhador; e 
 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Apenas a I está correta; 
b) Apenas a II está correta; 
c) Apenas a III está correta; 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
 
26) De acordo com a LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, no Art. 6º, é descrito o que se entende por 
vigilância epidemiológica. 
 
(1ª parte) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança (2ª parte) nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, (3ª parte) com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos. 
 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Apenas a 1ª parte está correta; 
b) Apenas a 2ª parte está correta; 
c) Apenas a 3ª parte está correta; 
d) Todas as partes estão corretas 
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27) De acordo com a LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, oArt. 7º sobrea as ações e serviços públicos 
de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios: 

I. universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
II. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 

III. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 
IV. direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Apenas a I e a II estão corretas; 
b) Todas as alternativas estão corretas 
c) Apenas a III e a IV estão corretas; 
d) Todas estão incorretas; 
 
28) Conforme a LEI Nº 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018, o (1ª Parte) Agente Comunitário de Saúde tem como 
atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da 
Educação Popular em Saúde, (2ª Parte) mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica 
em saúde, (3ª Parte) com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de 
informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, 
estadual ou federal. 
 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Todas as partes estão corretas 
b) Apenas a 1ª parte está correta; 
c) Apenas a 2ª parte está correta; 
d) Apenas a 3ª parte está correta; 
 
29) Conforme a LEI Nº 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018, No modelo de atenção em saúde fundamentado na 
assistência multiprofissional em saúde da família, são consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de 
Saúde, em sua área geográfica de atuação: 
 
Assinale a alternativa incorreta 
 
a) a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural;  
b) o detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos a suas atribuições, para fim 

exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde; 
c) a mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de saúde 

e socioeducacional; 
d) Levar o paciente em veículo para o hospital. 
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30) Conforme a LEI Nº 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018, também é considerada atividade típica do Agente 
Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação a realização de visitas domiciliares regulares e 
periódicas para acolhimento e acompanhamento: 
 
Assinale a alternativa incorreta 
 
a) da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério; 
b) da lactante, aos 3 anos seguintes ao parto; 
c) da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura; 
d) da pessoa em sofrimento psíquico; 
 
 
 
31) Conforme a LEI Nº 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018 no modelo de atenção em saúde fundamentado na 
assistência multiprofissional em saúde da família, desde que o Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso 
técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, são atividades do Agente, em sua área geográfica de 
atuação, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe:  
 
Assinale a alternativa incorreta 
 
a) a aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para 

a unidade de saúde de referência; 
b) a medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para 

a unidade de saúde de referência; 
c)  a prescrição de receitas e distribuição de medicamentos; 
d) a verificação antropométrica. 
 
 
 
32) Conforme a LEI Nº 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018 no modelo de atenção em saúde fundamentado na 
assistência multiprofissional em saúde da família, são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde 
compartilhadas com os demais membros da equipe, em sua área geográfica de atuação: 
 
Assinale a alternativa incorreta 
 
a)  imobilizar pacientes e familiares em surto; 
b) a participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e demográfico; 
c)  a consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas domiciliares; 
d)  o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde; 
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33) Conforme a LEI Nº 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018, no Art. 4o-A.  o Agente Comunitário de Saúde e o 
Agente de Combate às Endemias realizarão atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por 
meio da Educação Popular em Saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, especialmente nas seguintes 
situações: 
Assinale a alternativa incorreta 
 
a) Na construção de armadilhas para captura de animais; 
b) Na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental para o controle de 

vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de promoção de saúde, para a 
prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por animais 
peçonhentos; 

c) No planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde, de forma 
articulada com as equipes de saúde da família; 

d) Na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e a outros 
agravos. 

 
34) Conforme a LEI Nº 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018, ao ente federativo responsável pela execução dos 
programas relacionados às atividades do Agente Comunitário de Saúde compete a definição da área geográfica a 
que se refere o inciso I do caput deste artigo, devendo: 
I - observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 
II - considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais; 
III - flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados, de acordo com as condições de 
acessibilidade local e de vulnerabilidade da comunidade assistida. 
 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Apenas a I está correta; 
b) Apenas a II está correta; 
c) Apenas a III está correta; 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
35) Conforme a LEI Nº 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018, no modelo de atenção em saúde fundamentado na 
assistência multiprofissional em saúde da família, ainda pode ser considerada atividade típica do Agente 
Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação a realização de visitas domiciliares regulares e 
periódicas para acolhimento e acompanhamento: 

I. da pessoa com sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal; 
II. dos grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e 

prevenir doenças; 
III. da mulher e do homem, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e prevenir doenças; 

 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Apenas a I está correta; 
b) Apenas a I e a II estão corretas; 
c) Apenas a III está correta; 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 



 

Página 13 de 14 

 
 

 
36) A partir do guia prático do agente comunitário de saúde (Brasília : Ministério da Saúde, 2009), responda. Dentre 
as orientações que devem ser dadas durante a visita domiciliar às famílias onde há crianças. 

I. Para todas as crianças: 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), as trocas 
de fraldas; 

II. Solicitar a Certidão de Nascimento;  
III. Verificar o grau de escolaridade da mãe; 
IV. Solicitar a caderneta da criança e verificar: esquema de vacinação, crescimento e desenvolvimento;  

 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Apenas a I está correta; 
b) Apenas a I e a II estão corretas; 
c) Apenas a III e a IV estão corretas; 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
 
 
37) A partir do guia prático do agente comunitário de saúde (Brasília : Ministério da Saúde, 2009), responda. O teste 
do pezinho, da orelhinha e do olhinho. Criado em 2001 pelo Ministério da Saúde, com objetivo de diagnosticar 
diversas doenças e a tempo de fazer o tratamento precocemente, reduzindo ou eliminando sequelas, como o 
retardo mental, surdez e cegueira. 
 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Fazem parte da tríade de um sistema de saúde; 
b) São testes para passar de ano; 
c) Fazem parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal (recém-nascido); 
d) São testes de personalidade da criança; 
 
 
 
38) A partir do guia prático do agente comunitário de saúde (Brasília : Ministério da Saúde, 2009), responda. A 
adolescência é uma etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, marcada por um complexo 
processo de crescimento e desenvolvimento físico, moral e psicológico. A lei brasileira considera adolescente a faixa 
etária de 12 a 18 anos. Para mais informações, consultar o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Agente de 
Saúde deve identificar os adolescentes de sua área e planejar suas atividades considerando que é necessário 
orientá-los sobre: 
 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Esquema vacinal; 
b)  Sexualidade: doenças sexualmente transmissíveis (DST), HIV/Aids, anticoncepção, gravidez;  
c) Uso de álcool e outras drogas; 
d) Identificar qual a profissão da criança. 
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39) A partir do guia prático do agente comunitário de saúde (Brasília: Ministério da Saúde, 2009), responda. As 
pessoas estão vivendo mais e o fenômeno do envelhecimento populacional, entre outros aspectos, está diretamente 
relacionado aos avanços da saúde pública. Ao visitar as famílias onde há pessoas idosas, o Agente Comunitário de 
Saúde deverá verificar: 
 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Como e com quem mora; O grau de escolaridade; 
b) O grau de dependência nas atividades de vida diária e nas atividades instrumentais da vida diária; Se tem 

cuidador e quem é esse cuidador; 
c) Esquema de vacinação; Se há sinais de violência; 
d) Vencimento da carta de motorista. 
 
40) A partir do guia prático do agente comunitário de saúde (Brasília: Ministério da Saúde, 2009), responda. 
Atividades Básicas de Vida Diária (AVD): São as atividades relacionadas ao autocuidado e que são fundamentais à 
sobrevivência de qualquer pessoa. Se o idoso não pode fazê-las, vai precisar de alguém para isso. São elas: 

I. Alimentar-se; Vestir-se;  
II. Tomar banho;  

III. Fazer higiene pessoal;  
IV. Ir ao banheiro, entre outras. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Apenas a I está correta; 
b) Apenas a I e a II estão corretas; 
c) Apenas a II; a III e a IV estão corretas; 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
 
 


