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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está 
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das 
respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 30 (trinta) questões do conteúdo do curso introdutório 
de Agente Comunitário de Saúde. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00 
h e término às 12:00 h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas 
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala, a fim de que o fiscal registre no formulário de Correção de Dados a devida correção. 
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o 
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado 
no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois 
lápis não será considerado. 
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à 
letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA. 
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser devolvido ao final da sua prova, pois é o único documento válido para o 
processamento de suas respostas. 
 

12. O candidato só poderá levar o BOLETIM DE QUESTÕES 1 hora (60 minutos) antes do término da prova, caso 
termine antes, deverá devolver juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de CACHOEIRA DO PIRIÁ o 
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2015/PMCP do 
referido concurso. 

Boa Prova. 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. Ao SUS cabe a tarefa de promover e proteger a saúde, garantindo atenção qualificada e contínua 
aos indivíduos e às coletividades, de forma equitativa, neste contexto, a definição de saúde, foi 
ampliada pela atual legislação brasileira, para isso considerou resultado de vários fatores determinantes 
e condicionantes, os quais estão corretos na alternativa 
(A) alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente. 
(B) trabalho, renda, educação, lazer, número de filhos. 
(C) acesso a bens e serviços essenciais, meio ambiente, renda e incidência de profissões. 
(D) moradia,educação, saneamento básico e tempo de serviço. 
 

2. Quando ocorre o processo de transferência de responsabilidades de gestão para os municípios, 
para atender as determinações constitucionais e legais que embasam o SUS, definidor de atribuições 
comuns e competências específicas a União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, 
estamos nos referindo a 
(A) centralização. 
(B) equidade. 
(C) descentralização. 
(D) integralidade 
 

3. A equipe saúde da família, é composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em 
saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde 
da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo acrescentar a 
esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião 
dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. de 
acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, podemos considerar como características 
do processo de trabalho das equipes de atenção básica 
(A) desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, 

alimentares, ambientais e religiosos, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência 
de doenças e danos evitáveis. 

(B) 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 programada, sem atendimento às urgências. 

(C) desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população, 
no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos 
usuários. 

(D) participar do planejamento estadual de saúde assim como do monitoramento e a avaliação das 
ações na sua equipe, unidade e estado; visando à readequação do processo de trabalho e do 
planejamento frente às necessidades, realidade, dificuldades e possibilidades analisadas. 

 

4. O Agente Comunitário de Saúde, é um profissional que faz parte da equipe Saúde da Família, e 
desenvolve várias ações entre elas a promoção da saúde. O surgimento desta profissão, foi de 
fundamental de importância para ao atendimento da comunidade em seu domicílio. A lei que criou a 
profissão de agente comunitário de saúde é 
(A) nº 10.507/2002. 
(B) nº 3.189/1999. 
(C) nº 1.886/1997. 
(D) nº 8.142/1990. 
 

5. A água é a substância considerada a mais importante, para sobrevivência humana, neste sentido 
todos os cuidados devem ser mantidos para prevenir sua contaminação. Para que possa ser consumida 
pelo homem deve obedecer a alguns padrões de qualidade, para isso existem várias formas de torná-la 
mais pura possível para o consumo. O tratamento da água, que promove retenção de impurezas, 
apesar de não destruir todos os microorganismos chama-se 
(A) ebulição. 
(B) desinfecção. 
(C) salinização. 
(D) filtração. 
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6. A pesar de todos os cuidados com a água para consumo, não devemos esquecer que existem 
outras formas de contaminação humana, que podem ocorrer sem ser necessariamente, por meio da 
ingestão da água. Existe uma variedade de doenças que são contraídas pelo contato direto com a água, 
entre elas encontra-se 
(A) salmonelose. 
(B) cólera. 
(C) esquistossomose. 
(D) gastroenterite. 
 

7. As características físicas da água podem indicar alterações que comprometem a saúde do 
indivíduo, quando a água é ingerida sem condições apropriadas para consumo. Quando a água 
apresenta um cheiro característico de “ovo podre” deve ser considerada a presença da seguinte 
substância na água: 
(A) ferro. 
(B) hidrogênio sulfídrico. 
(C) sódio. 
(D) cianeto. 
 

8. Os Resíduos Sólidos, devem receber tratamento adequado para que seu descarte não provoque 

danos á saúde da população, apesar de ser resíduos com várias características, devem ser 
armazenados de forma correta para ser transportado até seu destino final. De acordo com sua 
classificação os resíduos sólidos considerados inertes e não inertes, são assim classificados por 
(A) sua natureza física. 
(B) sua composição química. 
(C) apresentarem riscos potenciais ao meio ambiente. 
(D) sua natureza gasosa. 
 

9 São definidos como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde 
humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios 
analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 
embalsamamento; serviços de medicina legal; entre outros. Estes serviços são regulados pela ANVISA 
e CONAMA respectivamente, por meio das resoluções 
(A) nº 33 e nº 365. 
(B) nº 306 e nº 358. 
(C) nº 358 e nº 306. 
(D) nº 358 e nº 33. 
 

10. Diversos resíduos produzidos em ambientes de trabalho, ambientes domésticos e outros podem 

provocar alterações da saúde, daí a necessidade de cada vez mais separar e armazenar de forma 
adequada todos os tipos de lixo. Quanto á este contexto, os resíduos considerados sépticos 
basicamente se originam de 
(A) resíduos de obras e demolições. 
(B) lixo domiciliar como copos descartáveis. 
(C) lixo industrial como resíduo industrial. 
(D) material de higiene e asseio pessoal e restos de alimentos. 
 

11. Quanto ao armazenamento do lixo, é necessário que os recipientes que comportam o lixo, estejam 

em condições adequadas para evitar rachaduras ou vazamentos, para isso o acondicionamento nas 
fontes produtoras devem obedecer alguns requisitos, nesse sentido os tambores de 100/200 ml são 
utilizados para abrigar 
(A) resíduos de varrição. 
(B) resíduos de feiras livres e eventos. 
(C) resíduos comerciais. 
(D) resíduos de saúde. 
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12. As características biológicas dos esgotos são informações de grande importância no controle da 

poluição e tratamento dos esgotos, existem vários organismos encontrados nos esgotos e rios, que 
podem causar uma variedade de doenças na população humana, entre eles o mais utilizado como 
indicador de poluição é do grupo de 
(A) bactérias coliformes. 
(B) algas. 
(C) vírus. 
(D) fungos. 
 

13. Por suas próprias características, diversidade e capacidade que os artrópodes tem de percorrer 

longas distâncias e habitar diversos locais, tanto na região urbana quanto na zona rural, destacam-se 
como principais artrópodes de importância sanitária 
(A) borrachudos. 
(B) libélula. 
(C) joaninha. 
(D) mariposa. 
 

14. Os insetos desempenham papel de transportadores de agentes infecciosos entre a fonte infectada 

e o homem suscetível. O Ministério da Saúde desenvolve diversos programas de educação em saúde, 
visando reduzir e impedir o surgimento de doenças causadas pela transmissão direta ou indireta desses 
agentes. Entre as diversas doenças transmitidas por insetos, encontramos o Tifo Murino que ocorre por 
(A) ingestão de alimentos contaminados com as fezes da pulga. 
(B) ingestão de água contaminada com as fezes da pulga. 
(C) penetração da pulga infectada na pele. 
(D) fezes da pulga infectada, lançada na pele após a picada. 
 

15. Muitas doenças são transmitidas por artrópodes, dessa forma o Ministério da Saúde está 

intensificando cada vez mais, as campanhas de combate á esses mosquitos. Quanto ás diversas 
medidas de controle de artrópodes é correto afirmar que 
(A) evitar a picada do mosquito e uso de repelentes são as únicas medidas eficazes. 
(B) áreas barrentas próximas de poços, devem ser cavadas com profundidade de 3 metros e cobertas 

com pedras até atingir a profundidade. 
(C) a vacina dada às pessoas que vivem ou vão ingressar em áreas infectadas dura dez anos. 
(D) os métodos tradicionais de controle são baseados no uso de repelentes e telas em portas e janelas. 
 

16. Todas as atividades de atenção á criança quanto ao aspecto biológico, efetivo, psíquico e social, 

devem ter como foco referencial, o crescimento e o desenvolvimento, uma das estratégias adotadas 
pelo Ministério da Saúde, a partir de1984, visando a incrementar a capacidade resolutiva dos serviços 
de saúde na atenção à criança, foi a de priorizar cinco ações básicas de saúde que possuem 
comprovadas eficácias representadas na alternativa 
(A) promoção do aleitamento materno, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, 

imunizações, prevenção e controle das doenças diarréicas e das infecções respiratórias agudas. 
(B) promoção do aleitamento materno, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, 

imunizações, prevenção e controle de doenças alérgicas. 
(C) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, teste do pezinho, imunizações, prevenção e 

controle de doenças alérgicas. 
(D) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, teste do pezinho, tratamento de doenças 

neurológicas, prevenção e controle de doenças alérgicas. 
 

17. O crescimento é um processo biológico, de multiplicação e aumento do tamanho celular, expresso 

pelo aumento do tamanho corporal. De acordo com o Ministério da Saúde, todo indivíduo nasce com um 
potencial genético de crescimento, que poderá ou não ser atingido, dependendo das condições de vida 
a que esteja submetido desde a concepção até a idade adulta. Neste contexto, o indicador que melhor 
retrata o que ocorre durante a fase fetal é 
(A) o peso de nascimento da criança. 
(B) a altura da criança. 
(C) o perímetro torácico da criança. 
(D) a capacidade de sugar na amamentação. 
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18. Desde cedo os bebes iniciam práticas espontâneas que os estimulam a buscar seu alimento, isto é 

visível durante a amamentação, onde observa-se que apesar de a sucção do bebê ser um ato reflexo, 
ele precisa aprender a retirar o leite do peito de forma eficiente.Ao ensinar a técnica de 
amamentação,para as mães, um dos sinais que indicam boa posição do bebê em relação ao colo 
materno é 
(A) rosto do bebê para cima, com o nariz superior a altura do mamilo. 
(B) corpo do bebê com o tórax próximo ao da mãe, e o abdome voltado para cima. 
(C) bebê com cabeça e tronco alinhados sem que haja torção do pescoço. 
(D) bebê bem apoiado, sentado com as pernas cruzadas no abdome da mãe. 
 

19. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança perpassa pela consulta médica 

e de enfermagem, no sentido de estabelecer condutas preventivas e curativas adequadas aos 
processos de desenvolvimento fisiológico e condições patológicas, em um processo contínuo de 
educação em saúde. Considerando a qualidade de atendimento à criança, o Ministério da Saúde 
recomenda quatro consultas de enfermagem no 
(A) 1º ano de vida. 
(B) 2º ano de vida. 
(C) 3º ano de vida. 
(D) 4º ano de vida. 
 

20. O cartão da criança deve ser individual e intransferível, e conter informações sobre a história de 

saúde e desenvolvimento da criança, de forma clara e objetiva, no sentido de haver continuidade do 
cuidado durante a fase de crescimento e desenvolvimento. Na proposta do cartão da criança, os pesos 
entre os percentis 10 e 3 caracterizam 
(A) uma situação de risco ou de alerta nutricional. 
(B) peso baixo para a idade ou ganho insuficiente de peso. 
(C) peso muito baixo para a idade. 
(D) baixa estatura para idade. 
 

21. Em casos de diarreia, em crianças maiores de um ano, é necessário que se tomem as condutas no 

sentido de prevenir a desidratação, que pode ocorrer em função do volume de líquido perdido em cada 
evacuação. Para evitar este tipo de complicação recomenda-se que seja administrado o soro, por via 
oral da seguinte forma 
(A) 50 a 100 ml á cada evacuação líquida. 
(B) 100 a 150 ml á cada evacuação pastosa. 
(C) 100 á 200 ml á cada evacuação líquida. 
(D) 150 á 200 ml á cada evacuação semi-líquida. 
 

22. A água para consumo humano deve apresentar características de uma água saudável, de boa 

qualidade e sem o risco de promover alterações na saúde da população, um dos meios para garantir 
uma água de boa qualidade, é o uso do hipoclorito a 2,5% na seguinte dosagem 
(A) 100 ml para 200 litros de água. 
(B) 15 ml para 2000 litros de água. 
(C) 2 ml para 20 litros de água. 
(D) 50 ml para 1 litro de água. 
 

23. O esquema de vacinação nas crianças, é o principal meio de prevenção de doenças especialmente 

aquelas que podem ocorrer na primeira infância. Diante disso regularmente, toda criança deve ter o 
acompanhamento do seu cartão de vacina de acordo com a idade e aprazamento. Deste modo é 
correto afirmar que a primeira dose da VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) deve ser aplicada na 
idade de 
(A) 1 mês. 
(B) 2 meses. 
(C) 3 meses. 
(D) 4 meses. 
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24. Com a evolução da ciência e tecnologia, muito se descobriu sobre a espécie humana, porém a 

evolução em qualquer âmbito, também acaba por provocar alterações no meio ambiente assim como 
provocar o surgimento de diversas doenças, durante esta evolução houve um grande descobrimento 
sobre as vacinas, permitindo a prevenção de várias doenças. Neste contexto a vacina de reforço 
aplicada para prevenção da Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo 
deve ser administrada no 
(A) 2º mês de vida. 
(B) 4º mês de vida. 
(C) 6º mês de vida. 
(D) 9º mês de vida. 
 

25. Entre os diversos programas do Ministério da Saúde, destaca-se a Triagem Neonatal, 

popularmente conhecida no Brasil como Teste do Pezinho, a qual é uma ação preventiva que permite o 
diagnóstico precoce de patologias assintomáticas no período neonatal, permitindo o tratamento precoce 
específico e a diminuição ou eliminação das sequelas. Entre as doenças detectadas por meio deste 
programa encontramos 
(A) hipertireoidismo congênito. 
(B) microcefalia. 
(C) estrabismo. 
(D) fibrose cística. 
 

26. Ainda com relação, ao programa de triagem neonatal, é necessário todo cuidado na execução da 

técnica para realização do teste do pezinho, buscando qualidade no procedimento, para que não haja 
dúvidas no resultado. Com base nas normas e rotinas deste programa no Estado do Pará é correto 
afirmar que 
(A) a coleta de amostra deve ocorrer no primeiro mês de vida, preferencialmente do 5º ao 7º dia de 

vida do RN. 
(B) quanto a idade mínima, é necessário que o RN tenha mais de 48 horas de vida. 
(C) crianças com mais de sete dias, devem fazer a coleta mediante solicitação do médico ou 

enfermeiro da Unidade de Saúde. 
(D) para realização da coleta, o RN deve estar em jejum por no mínimo 6hs. 
 

27. Como parte do cuidado pré-natal é recomendada a suplementação de ferro e ácido fólico durante a 

gestação, objetivando reduzir o risco de crianças com baixo peso ao nascer, anemia e deficiência de 
ferro na gestante. É importante que a suplementação com ácido fólico seja iniciada pelo menos 30 dias 
antes da data em que se planeja engravidar, objetivando a prevenção de defeitos do tubo neural. 
Quanto á Administração da suplementação profilática de sulfato ferroso, é correto afirmar que 
(A) em gestantes, o Ferro elementar e ácido fólico devem ser administrados como suplementação, 

diariamente até o final da gestação. 
(B) crianças com até oito meses de vida não devem fazer a suplementação com ferro elementar. 
(C) mulheres em pós-parto, só devem fazer uso da suplementação profilática até 30 dias após o parto. 
(D) para qualquer criança com menos de 24 meses, o ferro elementar pode provocar náuseas. 
 

28. No Brasil a atenção em saúde reprodutiva, é uma ação básica de saúde, constante no Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que vem proporcionando o equilíbrio quanto ao 
planejamento familiar e dando apoio ás mulheres de forma efetiva no controle da gravidez, por meio dos 
métodos contraceptivos. Quanto á estes métodos, é correto afirmar que 
(A) a pílula oral possui 100,% de eficácia, e são feitas com hormônios parecidos com os que são 

produzidos pelo próprio corpo como o estrogênio e a aldosterona. 
(B) anticoncepcional Injetável deve ser usado semestralmente, de preferência no músculo do braço. 
(C) os estudos sugerem que o DIU atua impedindo a fecundação porque torna mais difícil a passagem 

do espermatozóide pelo trato reprodutivo feminino, reduzindo a possibilidade de fertilização do 
óvulo. 

(D) para mulheres em amamentação, o Ministério da Saúde oferece dois métodos contraceptivos, que 
podem ser introduzidos na primeira semana após o parto: a minipílula, administrada via oral, e a 
injeção trimestral. 
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29. A alimentação da gestante deve favorecer o desenvolvimento saudável da criança, além de garantir 

boa qualidade de saúde para a grávida, inúmeras vitaminas promovem benefícios á saúde da gestante 
e do bebê, entre elas, a vitamina que favorece o desenvolvimento físico do corpo e protege o sistema 
nervoso é 
(A) vitamina A. 
(B) vitamina B. 
(C) vitamina C. 
(D) vitamina D 
 

30. A Estratégia Saúde da Família, em especial a ação dos agentes comunitários de saúde, tem um 

papel fundamental no cuidado ás pessoas com transtornos mentais, É necessário compreender que 
saúde mental é fundamental para o bem-estar pessoal, para os relacionamentos familiares, para o 
crescimento da comunidade e da sociedade como um todo. Entre esses transtornos, a ansiedade 
possui um grupo de sintomas característicos, entre eles 
(A) crises de dor no peito, coração batendo fraco e acelerado. 
(B) dor e desconforto abdominal. 
(C) suor em excesso e febre. 
(D) diarreia e alucinações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


