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PROVA OBJETIVA - 2ª ETAPA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Nome do Candidato: _______________________________________________________
Nº de Inscrição: _________________
________________________________

Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. Confira se, além desta PROVA, você recebeu o seu CARTÃO RESPOSTA destinado à marcação das
respostas das questões objetiva.
2. Confira se o seu número de inscrição, nome e data de nascimento constam no seu CARTÃO
RESPOSTA. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de
que este proceda o registro na ata de sala.
3. Somente em caso de urgência peça ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do fiscal
itinerante, devendo, no percurso, permanecer de máscara e absolutamente calado, podendo, nesse
momento, sofrer revista com detectores de metais. Ao sair da sala, no término da sua prova, você deverá
continuar de máscara e não poderá utilizar o banheiro.
4. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre os conteúdos da
prova. Cabe, única e exclusivamente, a você interpretar e decidir sobre as questões de sua prova.
5. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, de máscara, aguardando até que todos
concluam a prova para assinarem a ata de sala e saírem conjuntamente.
6. É obrigatória que você: preencha o cabeçalho desta prova, assine a LISTA DE PRESENÇA e o
CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
7. Você deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da sua prova, por, no mínimo, 01
(uma) hora após o início da prova. Você somente poderá retirar-se da sala levando sua prova, nos últimos
60 (sessenta) minutos do horário determinado para o término da prova. A inobservância desses horários
acarretará a eliminação do concurso.
8. A marcação correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão, que deverá ser feita
somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois marcação de lápis não será considerada.
9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição
só será autorizada se for constatada falha de impressão.
10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
11. O saco plástico recebido para guarda do material deverá, obrigatoriamente, ser colocado embaixo de
sua carteira. O descumprimento dessa medida implicará na sua eliminação, constituindo tentativa de
fraude.
Boa Prova!
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01 Entre os Princípios e Diretrizes a serem operacionalizados na Atenção Básica, aquele que
pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com vínculo e responsabilidade entre
profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando
os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a
perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do
desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado, refere-se a
(A) cuidado centrado na pessoa.
(B) resolutividade.
(C) longitudinalidade do cuidado.
(D) ordenação da rede.
02 De acordo com a Lei 12.461, de 2011, considera-se violência contra o idoso qualquer ação
ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico
ou psicológico. Nos casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos é
obrigatório comunicar para
(A) a secretaria estadual de saúde.
(B) a autoridade policial.
(C) o Ministério da Saúde.
(D) o conselho de saúde local.
03 Algumas atividades do agente comunitário de saúde são realizadas em caráter excepcional,
assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe. Essas atividades só
devem ser realizadas após treinamento específico e fornecimento de equipamentos adequados,
em sua base geográfica de atuação. É considerada atribuição desses profissionais, em caráter
excepcional,
(A) a administração de medicamentos por via intramuscular em situações de urgência e
emergência, na UBS.
(B) a medição da glicemia capilar, no domicílio, em pacientes hipertensos, com queixas de dor.
(C) a realização de técnicas limpas de curativo, com água corrente ou soro fisiológico e uso de
coberturas passivas.
(D) a aferição do pulso radial e poplíteo durante a visita domiciliar.
04 O Sistema Único de Saúde – SUS – garante ao idoso o acesso universal e igualitário, em
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde. Para a efetivação da prevenção e manutenção da saúde do idoso é
necessário
(A) cadastrar a população idosa por região, com base na renda familiar de maior valor.
(B) fornecer atendimento geriátrico e gerontológico nas unidades de internação e casas de
repouso, associações de bairros.
(C) dispor de reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas
decorrentes do agravo da saúde.
(D) criar unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de ortopedia
e cirurgia geral.
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05 A partir das definições constitucionais e das legislações que regulamentam o Sistema Único
de Saúde (SUS) e das conferências nacionais de saúde e do Plano Nacional de Saúde (20042007), foi aprovada a Política Nacional de Promoção da Saúde, instituída pela portaria
(A) nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.
(B) nº 687, de 30 de março de 2006.
(C) nº 1.559, de 1º de agosto de 2008.
(D) nº 3.241, de 7 de dezembro de 2020.
06 De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde, algumas prioridades devem ser
adotadas a fim de melhorar a qualidade de vida da população, permitindo, ainda, aos gestores
de saúde estratégias para veiculação de informações por meio de comunicação e campanhas.
Dentre as prioridades, destacam-se
(A) práticas de atividade física, prevenção e controle do tabagismo, prevenção da violência,
estímulo à cultura de paz.
(B) alimentação saudável, prática de atividade física, vinculação a planos de saúde.
(C) prevenção da violência, promoção do desenvolvimento sustentável, redução da
morbimortalidade na assistência pré-natal.
(D) alimentação saudável, estímulo à cultura de práticas e costumes dos antepassados, redução
da morbimortalidade em decorrência do uso de suplementos alimentares.
07 O Programa Nacional de Triagem Neonatal (recém-nascido) foi criado em 2001 pelo Ministério
da Saúde, objetivando diagnosticar diversas doenças a tempo de fazer o tratamento
precocemente, reduzindo ou eliminando sequelas, como retardo mental, surdez e cegueira. As
mães devem ser orientadas a realizar o teste do pezinho no bebê
(A) no primeiro dia de vida.
(B) entre o 3º e 7º dia de vida.
(C) entre o 12º e 14º dia de vida.
(D) após 30 dias do nascimento.
08 O acompanhamento de crianças é fundamental e prioritário no trabalho do agente comunitário
de saúde. Diversas ações são realizadas com o intuito de prevenir doenças e agravos nas
crianças, especialmente no primeiro ano de vida. Para iniciar o acompanhamento das crianças
com vulnerabilidades, a primeira visita deve ser realizada após-alta, em até
(A) 48 horas.
(B) 3 dias.
(C) 5 dias.
(D) 15 dias.
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09 O Bolsa Família, apesar de ser um programa federal, precisa que a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios conjuguem esforços, trabalhando de forma compartilhada.
Assim, todos são corresponsáveis pela implementação do programa, criando bases de
cooperação para o combate à pobreza e à exclusão social. Para que as famílias sejam
beneficiárias, devem cumprir as condicionalidades do programa, na área da saúde e educação,
como
(A) comprovar a frequência em período integral das crianças em escolas e/ou internatos.
(B) permitir que os jovens trabalhem somente em um turno, garantindo a disponibilidade de
tempo para se dedicarem aos estudos.
(C) conservar a caderneta de vacinação das crianças de 0 a 3 anos atualizada, conforme o
calendário do Ministério da Saúde.
(D) verificar o calendário de vacinação da agenda pré e pós-natal para as gestantes e mães em
amamentação.
10 Há tempos o mundo tem sido marcado pelo surgimento de diversas doenças, transmissíveis
ou não, e o Ministério da Saúde tem somado esforços para conter o avanço de doenças por meio
de várias medidas preventivas e programas que contribuem para qualidade de vida da
população. Quando uma doença infecciosa e transmissível ocorre numa comunidade ou região
e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, considera-se
(A) pandemia.
(B) endemia.
(C) epidemia.
(D) surto endêmico.
11 A esquistossomose é uma doença de veiculação hídrica que pode evoluir para formas muito
graves. O homem infectado elimina os ovos viáveis de S. mansoni (verme) por meio das fezes.
Em contato com a água, os ovos se rompem, eliminando larvas ciliadas que penetram o caramujo
que, por sua vez, libera as larvas infectantes que são conhecidas como
(A) cercárias.
(B) plasmódium.
(C) xistose.
(D) anopheles.
12 Ainda sobre a esquistossomose: antes de a larva penetrar, através da pele do homem,
causando a infecção, as larvas eliminadas pelos ovos penetram o caramujo, o qual servirá de
hospedeiro para a sua multiplicação, no período aproximado de
(A) 2 a 4 semanas.
(B) 4 a 6 semanas.
(C) 6 a 8 semanas.
(D) 8 a 10 semanas.
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13 Quando é muito forte a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias, para se
movimentar, os valores da pressão arterial aumentam acima do normal e uma pessoa pode ser
considerada como hipertensa. A confirmação deve ser realizada com monitoramento por meio
de aparelho adequado e profissionais capacitados. Diante de pessoas que não têm o diagnóstico
de hipertensão, mas possuem fatores de risco, o ACS pode atuar
(A) identificando os hipertensos em sua área de atuação.
(B) orientando sobre a importância da adesão ao tratamento e seguir as orientações da equipe
de saúde.
(C) estimulando a realização de atividades físicas regulares a serem iniciadas de forma
gradativa.
(D) incentivando a participação em grupos de autoajuda e agendando, o mais breve possível,
consulta com especialista em unidade de atenção secundária.
14 O diabetes pode ser de dois tipos mais frequentes: o tipo I, que pode ocorrer de forma rápida
e progressiva, principalmente em crianças e adolescentes, e tipo II, que normalmente ocorre
após os 40 anos e pode ser controlado com dieta, atividade física e medicamentos orais. São
sinais e sintomas comuns aos dois tipos referidos
(A) diminuição do volume de urina, sede intensa e prurido no corpo.
(B) aumento de peso, dores nas pernas e coceira nos braços e pernas.
(C) fome excessiva, visão turva, dor de cabeça e vômitos constantes.
(D) emagrecimento, fraqueza e fome excessiva.
15 A hanseníase é uma doença que pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio
das secreções das vias respiratórias e pelas gotículas de saliva. O contato direto e prolongado
com o doente em ambiente fechado, com pouca ventilação e pouca luz solar, aumenta as
chances de a pessoa se infectar com o bacilo da hanseníase. Considerando as orientações
gerais para o controle da doença, com relação a pessoas que ainda não têm diagnóstico de
hanseníase, constitui papel do ACS
(A) realizar busca ativa de faltosos e daqueles que abandonaram o tratamento.
(B) detectar em sua área de atuação pessoas com sinais e sintomas compatíveis com
hanseníase e orientá-las quanto à medicação inicial.
(C) orientar a buscar atendimento na ubs quando alguma pessoa se queixar de manchas, sem
sensibilidade local ou locais sem manchas, mas sem sensibilidade local.
(D) orientar sobre os cuidados que a pessoa com hanseníase pode ter (autocuidado), para evitar
complicações.
16 As doenças sexualmente transmissíveis podem ser causadas por bactérias, vírus ou
micróbios que são transmitidos principalmente nas relações sexuais, porém existem meios de se
prevenir, que só dependem do cuidado e conhecimento sobre as formas de transmissão dessas
doenças. É possível identificá-las por meio de alguns sinais característicos de IST, como
(A) corrimento na mulher e no homem, e verrugas.
(B) ardência ao urinar e dor na relação sexual.
(C) mal estar nas relações sexuais e coceira na região genital.
(D) febre e ardência ao urinar.
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17 A gravidez é um dos momentos mais esperados pelas mulheres que buscam a maternidade.
O acompanhamento desta fase da mulher pelos profissionais de saúde cria um vínculo de apego,
por se tratar de um período longo, até o nascimento do bebê. Diante da suspeita, é correto afirmar
que são sinais sugestivos de gravidez
(A) ausência da menstruação e aumento do abdome.
(B) dor nas mamas e inchaço dos pés.
(C) enjoos, tonturas e sonolência.
(D) aumento do abdome, sonolência e inchaço das pernas.
18 Em geral, a gravidez de risco se desenvolve em mulheres que, mesmo antes de engravidar,
já apresentam fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade. Entretanto, os problemas
podem surgir em qualquer momento da gravidez. Pode-se considerar como sinais de risco na
gravidez
(A) acordar com pernas, mãos e abdome inchados e coração acelerado.
(B) vomitar frequentemente e ter fortes dores de cabeça.
(C) ter as mamas doloridas e aumentadas de tamanho.
(D) queixar-se de soluço frequente e contrações fortes no primeiro trimestre da gravidez.
19 Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde mental é “um estado de bem-estar no
qual os indivíduos podem desenvolver o seu potencial de forma plena, podem trabalhar e viver
produtivamente e são capazes de contribuir para a comunidade onde vivem. Entre os transtornos
mentais que implicam a dificuldade de aprendizado e envolvimento em atividades produtivas
sociais e econômicas encontra-se a depressão, que pode apresentar como principais sintomas,
entre outros,
(A) autoestima e autoconfiança reduzidas e ideias de culpa e inutilidade.
(B) dor e desconforto abdominal, dor de cabeça e tonturas.
(C) perda de interesse pela vida, calorões ou calafrios.
(D) sono perturbado, tremores e suor em excesso.
20 O Cadastro da Atenção Básica (AB) permite mapear as características sociais, econômicas e
de saúde da população adscrita ao território sob sua responsabilidade. O cadastro que possibilita
registrar também situações de populações domiciliadas em locais que não podem ser
considerados domicílio, por exemplo, situação de rua (IBGE, 2010), mas que devem ser
monitoradas pela equipe de saúde, é chamado de
(A) cadastro coletivo.
(B) cadastro domiciliar e territorial.
(C) marcadores de consumo alimentar.
(D) ficha de atividade individual.
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