
 

 

 

 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falhas; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 
 
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, 
número de inscrição e cargo e assine no local especificado. 
 
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser 
feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
 
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas 
classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma 
resposta. A marcação de mais deu ma alternativa anulará a questão.  
 
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade com foto; 
 

b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
 

c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
 

d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por 
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, 
ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 
 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como 
bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, 
smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ouquaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, 
lapiseira/grafite e/ou borracha,recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, 
refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras decereais, chocolates) que não 
sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 
 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de 
comunicação (ver item e) ou manter oequipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado 
em local pré-definido. (ospertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser 
indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo operíodo de permanência dos 
candidatos no local de prova); 
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g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
 

h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
 

i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não 
o fornecido pela Organização; 
 

j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com 
qualquer dos examinadores,executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos 
locais de provas; 
 
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e 
as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta. 
 
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a 
folha de presença.  
 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 
 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 
11. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após assinarem a Ata do dia e o 
cartão resposta de todos os candidatos. 
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01-De acordo com a Lei 8.080/90 são princípios do SUS: 

a) Universalidade, Integralidade da atenção, Eqüidade, Participação popular e Descentralização, 

Resolutividade, Humanização 

b) Universalidade, Desigualdade, Participação popular e Descentralização 

c) Atendimento apenas para os empregados, integralidade e participação popular 

d) Universalidade, Integralidade, Proibição da Participação popular e Descentralização. 

 

02-O Conselho de Saúde é COMPOSTO por, EXCETO: 

A) 50% usuários do SUS; 

B) 25% trabalhadores do SUS; 

C) 25% usuários da rede privada; 

D) 25%gestores dos serviços de saúde; 

 

03-Em relação a Estratégia Saúde da Família é correto afirmar: 

A) é composta por equipes especialistas no cuidado secundário 

B)busca promover a qualidade de vida da população através de ações de reabilitação em serviços 

específicos 

C) É obrigada a resolver 80% dos problemas da cidade 

D)busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde 

em risco 

 

04 - Segundo o artigo 196, da Constituição é INCORRETO afirmar que: 

A) Saúde é direito de todos 

B) O direito à saúde deve ser garantido pelo estado 

C) O direito à saúde deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas 

D) O direito à saúde deve ser garantido exclusivamente pelos municípios 

 

05-São os profissionais mais próximos da comunidade? 

A) ACS e Técnico em Enfermagem 

B) ACE e Médico 

C) ACE e ACS 

D) Enfermeiro e Médico 

 

 

06-São funções em comum do ACS e ACE, exceto: 

A) 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; 

B) Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as 

necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do 



território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de 

visitas domiciliares; 

C) 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; 

D) Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território. 

 

07- A Estratégia Saúde da Família encontra-se em qual nível de atenção à Saúde? 

A) atenção primária: responsável por prestar assistência em serviços ambulatoriais e hospitais 

especializados 

B)atenção secundária: responsável por realizar a promoção da saúde e prevenção de enfermidades 

C)atenção primária: responsável por ações de promoção da saúde e prevenção de doenças 

D)atenção terciária: integrada pelos serviços ambulatoriais e hospitalares especializados de alta 

complexidade  

 

08-  Para se ter SAÚDE, é preciso: 

Marque a alternativa INCORRETA. 

A) Alimentação inadequada; 

B) Boa moradia; 

C) Boas condições de trabalho; 

D) Educação; 

 

09 - De acordo com a Lei 8.080/90, artigo 6º, são campos de atuação do SUS, EXCETO: 

A) Ações de saneamento básico 

B) Assistência terapêutica e farmacêutica 

C) Inspeção de veículos de grande porte  

D) Vigilância Sanitária 

 

10- Não compõem a Equipe Mínima da Estratégia da Saúde da Família: 

A) Médico 

B) Enfermeiro 

C) ACE 

D) ACS 

 

11- A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com 

os preceitos do Sistema Único de Saúde. Ela é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e 

municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer 

uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e 

fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas 

e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 



O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população 

cadastrada, com um máximo de: 

A) 650 pessoas por ACS 

B) 750 pessoas por ACS 

C) 750 casas por ACS 

D) 750 famílias por ACS 

E) 7500 pessoas por ACS 

 

12- Instrumento que identifica as relações e ligações dentro do sistema familiar e permite 

identificar de maneira mais rápida, a dinâmica familiar e suas possíveis implicações: 

A) heredograma 

B) genograma  

C) gedograma  

D) histograma  

E) ecomapa 

 

13- Assinale a alternativa incorreta: 

A) Microárea de risco é uma subdivisão do território da área de responsabilidade da equipes de saúde e 

corresponde à área de atuação de cada ACS. 

B) Genograma mostra graficamente a estrutura e padrão de repetição das relações familiares. 

C) Área adscrita é a delimitação de espaços onde se concentram grupos populacionais homogêneos de 

risco ou não risco. 

D) Ecomapa identifica as relações e ligações da família com o meio em que vive 

E) Ogenograma reúne informações sobre a doença da pessoa identificada, as doenças e os transtornos 

familiares, a rede de apoio psicossocial, os antecedentes genéticos, as causas de morte de pessoas da 

família. 

 

14- Qual o instrumento inicial para o trabalho do ACS? 

A) Mapa regional da cidade 

B) Mapeamento do território adscrito 

C) Área de risco biológico 

D) Mapeamento global 

E) Genograma de risco 

 

15- A visita domiciliar é a atividade mais importante do processo de trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde. Analise as afirmativas abaixo como sendo verdadeiras (V) ou falsas (F) e 

assinale a resposta que apresenta a sequencia CORRETA: 

(  ) Para ser bem feita, a visita domiciliar deve ser planejada. Ao planejar, utiliza-se melhor o tempo e 

respeita-se também o tempo das pessoas visitadas. 



(    ) No momento da visita o ACS deve aproveitar a oportunidade para realizar o diagnóstico de doenças e 

prescrever os medicamentos adequados para tratamento das mesmas. 

(   ) A pessoa a ser visitada deve ser informada do motivo e da importância da visita. Chamá-las sempre 

pelo nome demonstra respeito e interesse por elas. 

Assinale a resposta correspondente: 

A) F V V 

B) V V F 

C) V F V 

D) F F V 

 

16) O Agente Comunitário de Saúde, profissional integrante da Equipe de Saúde da Família, tem 

como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde. Todas 

as alternativas abaixo apresentam atividades do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO: 

A) A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade. 

B) O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 

óbitos, doenças e outros agravos à saúde. 

C) A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família. 

D) O diagnóstico das principais doenças e a prescrição de medicamentos para tratamento das mesmas. 

 

17) Segundo o Ministério da Saúde, qual dos itens abaixo relacionados contém a melhor definição 

de saúde: 

A. (    ) Políticas sociais e econômicas que visem a prevenção de doenças endêmicas. 

B. (    ) Ausência de doença especifica. 

C. (    ) Bem estar físico e mental. 

D. (   ) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, a moradia, 

saneamento básico, o meio ambiente, trabalho, renda, a educação, o transporte, o lazer, e o acesso aos 

bens e serviços essenciais. 

 

18) O Agente Comunitário da Saúde deverá realizar periodicamente: 

a) Campanha para vacinação. 

b) Cursos em várias áreas. 

c) Mutirão. 

d) Visitas Domiciliares. 

 

19) De acordo com as proposições abaixo, assinale V(verdadeiro e F(falso). O Agente Comunitário 

deve: 

(    ) Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo; 

(    ) Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário; 

(    ) Orientar as pessoas, de acordo com as instruções da equipe de saúde; 

(    ) Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados. 



a) V, F, V, F 

b) V, V, V, V 

c) F, F, V, V 

d) F, F, V, F 

 

20) São condições que aumentam o rico da pessoa adoecer, e portanto, devem ser mapeadas pelo 

ACS no acompanhamento as famílias na Visita Domiciliar. Assinale V(verdadeiro e F(falso) 

(    ) Pobreza e desemprego; 

(   ) Falta de alimentação adequada, Acesso precário a bens e serviços: água, luz elétrica, transporte etc.); 

(    ) Falta de água tratada e Lixo armazenado em locais inadequados; 

(    ) Uso incorreto de venenos na lavoura; 

(    ) Poluição do ar ou da água e Esgoto a céu aberto; 

a) V, F, V, F, V 

b) V, V, V, V, V 

c) F, F, V, V, F 

d) F, F, V, F, F 

 

21-Quais as doenças bucais mais prevalentes? 

a) Cárie dentária, doença periodontal, câncer de boca e traumatismo dentário 

b) Herpes, língua geográfica, pulpite e câncer de boca 

c) Doença periodontal, flebite, cálculo dentário e cárie 

d) Doença periodontal, câncer de boca, cárie e flebite 

 

22) Quais as ações em Procedimentos coletivos preconizados pelo Ministério da Saúde? 

a) Antopometria, acuidade visual e cpod 

b) CPOD, escovação e aplicação de flúor e educação em saúde 

c) CPOD, levantamento epidemiológico e aplicação de flúor 

d) Aplicação de flúor, CPOD e antopometria 

  

23) Quais os maus hábitos bucais? 

a) Escovação dentária, hábitos parafuncionais e deglutição atípica 

b) Hábito de morder, uso de enxaguante bucal e hábitos funcionais 

c) Hábitos de sucção não nutritiva, hábitos de morder e cpod 

d) Hábitos de sucção não nutritiva, hábito de morder e hábitos funcionais 

 

24) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 

2008, com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas 

de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. Do 

Código Brasileiro de Ocupações (CBO), poderão compor os NASF, dentre outras, as seguintes 

ocupações: 



 a) Enfermeiro e Engenheiro de Produção. 

 b) Administrador e Médico Sanitarista. 

c) Sociólogo e profissional com formação em Arte e Educação (educador).. 

d) Profissional/professor de Educação Física e Médico Veterinário. 

 

25- O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) é constituído por uma 

equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, 

complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. Compete especificamente à equipe que 

compõe o Nasf-AB: 

I. realizar ações de prevenção e promoção da saúde. 

II. contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS. 

III. participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica. 

IV. alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação da Atenção 

Básica. 

 

a) I, II, III e IV 

b) I, II e III 

c) I e IV 

d) II e III 

 

26-O sistema e-SUS AB é: 

a) Hardware 

b) Sistema privado  

c) Software público  

d) Sistema exclusivo dos estados  

 

27- Qual a versão do e-SUS AB utilizada nas Unidades Básicas de Saúde do município de Paraíba 

do Sul? 

a) PEC Centralizador  

b) CDS 

c) PEC Prontuário  

d) PEC 

 

28- O sistema e-SUS AB não é utilizado para: 

a) NASF 

b) Saúde na Escola  

c) Atenção Especializada-Policlínica 

d) Atenção Básica  

 



29- Para o trabalho da atenção básica, a territorialização é essencial para atender aos usuários. O 

espaço de atuação do ACS é definido como: 

a) Área 

b) Microárea 

c) Cidade 

d) Bairro 

 

30- ___________________________é uma das atividades mais importantes do ACS. É através dela 

que ele vai poder fazer o cadastramento e o acompanhamento das famílias e, principalmente. 

_______________________orientando as pessoas como evitar as doenças e cuidar melhor da 

saúde. 

Assinale a alternativa CORRETA para o preenchimento das lacunas acima. 

a) Informação/diagnóstico 

b) A visita domiciliar/ o trabalho educativo 

c) Orientação / a análise 

d) A visita domiciliar o resultado 

 

 

      


