
SELEÇÃO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO
28 de agosto de 2022.

- Este caderno contem 40 (quarenta) questões 
objetivas e você receberá, do fiscal de sala, o 
cartão-resposta destas questões.

- Antes de iniciar a resolução das 40 (quarenta) 
questões, verifique se o caderno está 
completo, sem repetição de questões ou 
falhas. Qualquer reclamação de defeito no 
Caderno deverá ser feita nos primeiros 15 
(quinze) minutos após o início da prova.

- A prova tem duração de 04 (quatro) horas.

- 1 (uma) hora após o início da prova, é possível 
se retirar da sala, SEM LEVAR O CADERNO 
DE QUESTÕES

- O candidato somente poderá deixar a sala de 
provas levando o caderno de questões no 
decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao 
horário determinado para o seu encerramento.

- Deixe sobre a carteira, APENAS, caneta transparente de cor azul ou preta e documento de 
identidade original com foto. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco 
entregue para tal fim. Os celulares devem ser desligados antes de guardados.
- Anote o número de sua inscrição e o número da sal, na capa deste Caderno de Prova.
- Ao receber o cartão-resposta, confira os dados so cabeçalho. Havendo necessidade de correção de 
algum dado, chame o fiscal. Não rasure o cartão-resposta.
- É vedada a saída do candidato do recinto da prova sem a autorização e o acompanhamento do fiscal de 
sala.
- Qualquer forma de comunicação entre os candidatos ou qualquer consulta e utilização de livros, 
manuais, impressos ou anotação, máquinas calculadoras, relógios, bem como portar e utilizar agendas 
eletrônicas ou similares, telefone celular, smartphones, bip, e-books, walkman, ipods, ipad, iphone, 
tablet, pen drive, mp3 ou similar, gravador, câmera digital ou similar ou qualquer outro receptor ou 
transmissor de mensagens, voz e dados, implicará em sua eliminação.
- É proibido o uso de boné, chapéu ou similar (de forma que os ouvidos dos participantes fiquem 
permanentemente descobertos, à vista dos ficais de sala), sob pena de eliminação.
- Ao terminar a prova, não se esqueça de assinar a Ata de Aplicação e o cartão-resposta, no campo 
destinado à assinatura, e de entregá-lo ao fiscal de sala.
- Não é permitido ao candidato deixar a sala de provas levando o caderno de questões, exceto no 
decurso dos últimos 30 minutos anteriores para o seu encerramento.
- O gabarito preliminar será disponibilizado na data estabelecida no Anexo II – Do Calendário de 
Atividades.
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b) A autora recorda o que aconteceu em um 
tempo anterior.
c) A narrativa expressa um sonho.
d) A narrativa traz o desejo de coisas que podem 
vir a acontecer.

QUESTÃO 3. Relendo o 2º parágrafo e anali-
sando a frase: “E que mãos as tinham criado?” 
(linhas 14 e 15), a palavra “as” se refere às:
a) pessoas
b) mãos
c) flores
d) histórias

QUESTÃO 4. “Houve um tempo em que…”. 
Assinale a opção correta que apresenta o tempo 
verbal da palavra sublinhada:
a) Presente do indicativo
b) Futuro do presente
c) Futuro do pretérito
d) Pretérito perfeito

QUESTÃO 5. Marque a opção correta que 
apresenta os sinônimos das palavras: límpidos 
(linha 5) e peripécias (linha 29), considerando o 
contexto em que elas foram empregadas, 
respectivamente.
a) Inesquecíveis, sonhadoras
b) Claros, imaginações
c) Claros, situações inesperadas
d) Nublados, situações esperadas

QUESTÃO 6. Sobre as frases “Para onde iam 
aquelas flores? Quem as comprava?” (linhas 11 
e 12), é correto afirmar que são:
a) Interrogativas
b) Afirmativas
c) Exclamativas
d) Negativas

QUESTÃO 7. “…. sentia-me completamente 
feliz” (linha 8). Marque a opção correta em 
relação à classificação morfológica da palavra 
sublinhada.
a) Substantivo
b) Advérbio
b) Verbo
c) Adjetivo

QUESTÃO 8. “Mas as crianças tinham tal 
expressão no rosto…” (linha 26). Marque a 
opção correta que apresenta uma palavra que 
pode substituir a palavra sublinhada, mantendo 
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Houve um tempo em que a minha janela se 
abria para um chalé. Na ponta do chalé, brilhava 
um grande ovo de louça azul. Nesse ovo, costu-
mava pousar um pombo branco. Ora, nos dias 
límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do 
ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. 
Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa 
e sentia-me completamente feliz.

Houve um tempo em que a minha janela 
dava para um canal. No canal, oscilava um 
barco. Um barco carregado de flores. Para onde 
iam aquelas flores? Quem as comprava? Em 
que jarra, em que sala, diante de quem brilhari-
am, na sua breve existência? E que mãos as 
tinham criado? E que pessoas iam sorrir de 
alegria ao recebê-las? Eu não era mais criança, 
porém a minha alma ficava completamente feliz.

Houve um tempo em que minha janela se 
abria para um terreiro, onde uma vasta mangue-
ira alargava sua copa redonda. À sombra da 
árvore, numa esteira, passava quase todo o dia 
sentada uma mulher, cercada de crianças. E 
contava histórias. Eu não podia ouvir, da altura 
da janela; e mesmo que a ouvisse, não a enten-
deria, porque isso foi muito longe, num idioma 
difícil. Mas as crianças tinham tal expressão no 
rosto, às vezes faziam com as mãos arabescos 
tão compreensíveis, que eu participava do 
auditório, imaginava os assuntos e suas peripé-
cias e me sentia completamente feliz.

Crônica extraída do Livro “Escolha o seu 
sonho” de Cecília Meireles. 4ª ed., Rio de 

Janeiro: Global Editora, 2016.

QUESTÃO 1. O texto acima trata sobre:
a) O tempo passa devagar e, por conta disso, 
não temos a oportunidade de observar o que 
acontece ao nosso redor.
b) O tempo ajuda a vivermos a infância a partir 
de cada objeto, de cada cena vivida e nos 
prepara o futuro.
c) A felicidade está nas pequenas coisas e 
nossa percepção depende da nossa capacida-
de de olhar ao nosso redor.
d) A felicidade só existe para quem consegue 
ver o passado, as lembranças e tudo aquilo que 
não tivemos na infância.

QUESTÃO 2. Sobre o texto é correto afirmar:
a) A narrativa acontece nos dias atuais.
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o mesmo sentido:
a) Porque
b) Porquanto
c) Certamente
d) Porém

QUESTÃO 9. A palavra “límpidos” (linha 5) está 
corretamente acentuada, porque é:
a) Proparoxítona
b) Paroxítona
c) Oxítona
d) Hiato

QUESTÃO 10. Marque a opção correta que 
apresenta um substantivo e adjetivo, respecti-
vamente:
a) flores, existência
b) límpidos, houve
c) pombo, sorrir
d) criança, feliz
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PSE.
b) Estabelecer, em parceria com as entidades e 
associações representativas dos secretários 
estaduais e municipais de saúde e de educação, 
os indicadores de avaliação do PSE.
c) Definir as prioridades e metas de atendimento 
do PSE.
d) Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilida-
des, no campo da saúde, que possam compro-
meter o pleno desenvolvimento escolar.

QUESTÃO 15. A Portaria nº 2.436/2017 apro-
vou a Política Nacional de Atenção Básica, esta-
belecendo a revisão de diretrizes para a organi-
zação da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Marque a opção que 
contém algumas das diretrizes do SUS e da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem opera-
cionalizados na Atenção Básica:
a) Territorialização, Integralidade, Coordenação 
do cuidado.
b) Universalidade, Equidade, Integralidade.
c) Resolutividade, Territorialização, Coordena-
ção do cuidado.
d) Universalidade, Resolutividade, Participação 
da comunidade.

QUESTÃO 16. Todo profissional da saúde, que 
faz assistência as mães e os bebês, deve saber 
observar criticamente uma mamada. A Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) destaca quatro 
pontos-chave que caracterizam o posiciona-
mento e a pega adequados. Marque a opção 
que contém um dos pontos-chave da pega ade-
quada:
a) Mais aréola visível abaixo da boca do bebê.
b) Queixo tocando a mama.
c) Boca semiaberta.
d) Lábio superior virado para fora.

QUESTÃO 17. É indiscutível o relevante papel 
da prevenção e promoção que as imunizações 
desempenham na Atenção Básica à Saúde. De 
acordo com o calendário de vacinação da crian-
ça no Brasil, em qual idade é administrada a 
dose de reforço da VOP (Vacina Oral Poliomieli-
te)?
a) 08 meses
b) 10 meses
c) 12 meses
d) 15 meses

QUESTÃO 18. O envelhecimento da população 
é um fenômeno mundial que, nos anos mais 

QUESTÃO 11. A comprovação bacteriológica 
dos casos de tuberculose é fundamental tanto 
para o diagnóstico quanto para o controle da 
doença. Marque a opção que contém os princi-
pais exames de diagnóstico para tuberculose 
pulmonar:
a) Baciloscopia, teste rápido molecular (TRM – 
TB) e cultura.
b) Baciloscopia, espirometria e oscilometria.
c) Espirometria, cultura e RX do tórax.
d) Oscilometria, cultura e capacidade de difu-
são.

QUESTÃO 12. Deve-se atentar para as mani-
festações bucais, observadas na pessoa com 
Diabetes Mellitus (DM) que, embora não sejam 
específicas da doença, têm sua incidência ou 
progressão favorecida pelo descontrole glicêmi-
co (ALVES et al., 2006). Dentre os distúrbios da 
cavidade bucal mais frequentes na pessoa com 
DM, estão:
a) Síndrome de ardência bucal, halitose e malo-
clusões.
b) Doença periodontal, candidíase oral e síndro-
me de ardência bucal.
c) Cárie dentária, maloclusões e bruxismo.
d) Distúrbios de degustação, bruxismo e candi-
díase.

QUESTÃO 13. O atendimento inicial e acompa-
nhamento a pessoa com diagnóstico de Hiper-
tensão Arterial Sistêmica (HAS) requerem um 
apoio diagnóstico mínimo. Sugere-se uma peri-
odicidade anual desses exames. No entanto, o 
profissional deverá estar atento ao acompanha-
mento individual de cada paciente, consideran-
do sempre o risco cardiovascular, as metas de 
cuidado e complicações existentes. Marque a 
opção que contém exames de rotina comple-
mentar mínima para pessoa com HAS.
a) Eletrocardiograma, Hemograma, Ácido úrico.
b) Fundocopia, Hemograma, Fosfatase alcali-
na.
c) Eletrocardiograma, Dosagem de glicose, 
Dosagem de colesterol total.
d) Fundoscopia, Gama GT, Ácido úrico.

QUESTÃO 14. O Decreto Presidencial nº 
6.286/2007 instituiu o Programa Saúde na Esco-
la (PSE). Marque a opção que contém um dos 
objetivos do PSE:
a) Subsidiar a formulação das propostas de for-
mação dos profissionais de saúde e da educa-
ção básica para implementação das ações do 
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tempo; VII- controle social; e VIII - monitoramen-
to e avaliação permanentes.
c) I- descentralização e respeito à autonomia 
federativa; II- integração e articulação das 
Redes Públicas de ensino e de saúde; III- territo-
rialidade; IV- interdisciplinaridade e intersetoria-
lidade; V- integralidade; VI- cuidado ao longo do 
tempo; VII- definir as prioridades e metas de 
atendimento do PSE.
d) I- descentralização e respeito à autonomia 
federativa; II- integração e articulação das redes 
públicas de ensino e de saúde; III- territorialida-
de; IV- interdisciplinaridade e intersetorialidade; 
V-  integralidade; VI- cuidado ao longo do tem-
po; VII- promoção da cultura da prevenção no 
âmbito escolar.

QUESTÃO 20. A Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) é o resultado da experiência acu-
mulada por um conjunto de atores envolvidos, 
historicamente, com o desenvolvimento e a con-
solidação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
como movimentos sociais, população, trabalha-
dores e gestores das três esferas de governo. 
Entre muitas ações que competem as Secretari-
as Municipais de Saúde, assinale a alternativa 
correta:
a) Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as 
em linhas de cuidado, instituindo e garantindo 
os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde 
entre os diversos pontos de atenção de diferen-
tes configurações tecnológicas, integrados por 
serviços de apoio logístico, técnico e de gestão 
para garantir a integralidade do cuidado.
b) Fortalecer a Estratégia Saúde da Família na 
Rede de Serviços como a estratégia prioritária 
de organização da Atenção Básica.
c) Divulgar, periodicamente, os relatórios de 
indicadores da Atenção Básica com o intuito de 
assegurar o direito fundamental de acesso à 
informação.
d) Estabelecer, de forma tripartite, as diretrizes 
nacionais e disponibilizar os instrumentos técni-
cos e pedagógicos, que facilitem o processo de 
gestão, formação e educação permanente dos 
gestores e profissionais da Atenção Básica.

QUESTÃO 21. O acompanhamento de crianças 
é uma etapa fundamental e prioritária de seu 
trabalho. Você  acompanhará todas as crianças 
de sua área de atuação, desenvolvendo ações 
de prevenção de doenças e agravos e de pro-
moção à saúde. Entre as ações de prevenção 
das doenças e promoção à saúde, desenvolvi-
das pelos Agentes Comunitários de Saúde, assi-
nale a opção correta:
a) Entre as ações de prevenção das doenças e 

recentes, ganha maior importância nos países 
em desenvolvimento. No Brasil, o crescimento 
da população idosa é cada vez mais relevante, 
tanto em termos absolutos quanto proporciona-
is. Em seu estatuto, o Art. 9º assegura alguns 
direitos à pessoa idosa. Assinale a alternativa 
que trata desses direitos.
a) A pessoa idosa goza de todos os direitos fun-
damentais inerentes à pessoa, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegu-
rando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, para preserva-
ção de sua saúde física e mental e seu aperfei-
çoamento moral, intelectual, espiritual e social, 
em condições de liberdade e dignidade.
b) É obrigação do Estado, garantir à pessoa 
idosa a proteção à vida e saúde, mediante a efe-
tivação de políticas sociais públicas, que permi-
tam um envelhecimento saudável em condições 
de dignidade.
c) É assegurada a atenção integral à saúde da 
pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único 
de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso uni-
versal e igualitário, em conjunto articulado e con-
tínuo das ações e dos serviços, para a preven-
ção, promoção, proteção e recuperação da saú-
de, incluindo a atenção especial às doenças que 
afetam, preferencialmente, as pessoas idosas.
d) É obrigação da família, da comunidade, soci-
edade e do Poder Público assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação do direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cida-
dania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária.

QUESTÃO 19. O Programa Saúde na Escola 
(PSE), instituído no âmbito dos Ministérios da 
Educação e da Saúde, tem a finalidade de con-
tribuir para a formação integral dos estudantes 
da Rede Pública da Educação Básica por meio 
de ações de prevenção, promoção e atenção à 
saúde. De acordo com sua legislação, marque a 
alternativa onde estão listadas as diretrizes para 
a implementação do PSE:
a) I- descentralização e respeito à autonomia 
federativa; II- integração e articulação das redes 
públicas de ensino e de saúde; III- territorialida-
de; IV- interdisciplinaridade e intersetorialidade; 
V- integralidade; VI- cuidado ao longo do tempo; 
VII- promoção da saúde sexual e da saúde 
reprodutiva.
b) I- descentralização e respeito à autonomia 
federativa; II- integração e articulação das 
Redes Públicas de ensino e de saúde; III- territo-
rialidade; IV- interdisciplinaridade e intersetoria-
lidade; V- integralidade; VI- cuidado ao longo do 
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exame o mais cedo possível, preferencialmen-
te, dentro de 60 dias após o nascimento.

QUESTÃO 23. A Carta dos Direitos dos Usuári-
os da Saúde são assegurados por lei, desde 
1990, e foi feita com a participação dos gover-
nos federal, estadual e municipal e do Conselho 
Nacional de Saúde. Em se tratando do quinto 
princípio desses direitos, assinale a alternativa 
correta.
a) Todo cidadão tem direito a um tratamento 
humanizado e sem nenhuma discriminação.
b) Todo cidadão deve ter respeitados os seus 
direitos de paciente.
c) Todo cidadão, também, tem deveres na hora 
de buscar o atendimento de saúde.
d) Todo cidadão tem direito a ter um atendimento 
com qualidade.

QUESTÃO 24. O Ministério da Saúde instituiu a 
Estratégia e-SUS AB como referência ao pro-
cesso de informatização, que qualifica o Siste-
ma Único de Saúde, na busca por um processo 
de reestruturação de um sistema de informação, 
instituindo como Sistema de Informação em 
Saúde (SISAB) por meio da Portaria GM/MS nº 
1.412, de 10 de julho de 2013, tendo como obje-
tivo concretizar um novo modelo de gestão de 
informação, que apoie os municípios e serviços 
de saúde na gestão efetiva da Atenção Básica 
(AB) e na qualificação do cuidado dos usuários. 
Assinale a opção correta sobre a Estratégia e-
SUS AB:
a) Gestão do cuidado através de tecnologias já 
usadas, que individualizam o trabalho dos pro-
fissionais na perspectiva de reduzir a perda de 
tempo entre a consulta;
b) Estimular o retrabalho, que garanta a coleta 
de dados entre os sistemas similares de modo 
concomitante;
c) Integrar a informação com pouca diversidade 
entre os sistemas de informação oficiais exis-
tentes na AB para evitar duplicidade de registros 
e dados;
d) Individualizar o registro das informações em 
saúde para o acompanhamento dos atendimen-
tos aos cidadãos.

QUESTÃO 25. O Prontuário Eletrônico do Cida-
dão (PEC) do e-SUS AB é utilizado de forma 
complementar nos cenários possíveis de infor-
matização das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) nos municípios e no Distrito Federal. 
Essa ferramenta possibilita a identificação do 
registro dos atendimentos por meio do Cartão 
Nacional de Saúde (CNS), promovendo a efeti-
va coordenação e gestão do cuidado do cida-

promoção à saúde, devemos afirmar que se 
trata do incentivo ao cumprimento do calendário 
vacinal e o incentivo ao aleitamento materno, 
que é uma das estratégias mais eficazes para 
redução da morbimortalidade (adoecimento e 
morte) infantil.
b) Entre as ações de prevenção das doenças e 
promoção à saúde, o principal é o incentivo ao 
aleitamento materno, que é uma das estratégias 
mais eficazes para redução da morbimortalida-
de (adoecimento e morte) infantil.
c) Entre as ações de prevenção das doenças e 
promoção à saúde, estão o incentivo ao cumpri-
mento do calendário vacinal, a busca ativa dos 
faltosos às vacinas e consultas, a prevenção de 
acidentes na infância, o incentivo ao aleitamen-
to materno, que é uma das estratégias mais efi-
cazes para redução da morbimortalidade (adoe-
cimento e morte) infantil, o que possibilita um 
grande impacto na saúde integral da criança.
d) Entre as ações de prevenção das doenças e 
promoção à saúde, devemos afirmar que o 
papel do Agente Comunitário de Saúde se res-
tringe ao que chamamos de incentivo ao cumpri-
mento do calendário vacinal, bem como a busca 
ativa dos faltosos às vacinas e consultas e a pre-
venção de acidentes na infância, o que possibili-
ta um grande impacto na saúde integral da cri-
ança.

QUESTÃO 22. O teste do pezinho, da orelhinha 
e do olhinho fazem parte do Programa Nacional 
de Triagem Neonatal (recém-nascido), criado 
em 2001 pelo Ministério da Saúde, com o objeti-
vo de diagnosticar as diversas doenças e o 
tempo de fazer o tratamento precocemente, 
reduzindo ou eliminando sequelas, como o 
retardo mental, a surdez e cegueira. Sobre o 
teste do pezinho, assinale a alternativa correta.
a) Você deve orientar a realização, imediata-
mente, entre o terceiro e sétimo dias de vida do 
bebê. A partir desse prazo, oriente para fazer o 
exame o mais cedo possível, preferencialmen-
te, dentro de 30 dias após o nascimento.
b) Você deve orientar a realização, imediata-
mente, entre o terceiro e o quinto dias de vida do 
bebê. A partir desse prazo, oriente para fazer o 
exame o mais cedo possível, preferencialmen-
te, dentro de 15 dias após o nascimento.
c) Você deve orientar a realização, imediata-
mente, entre o terceiro e o quarto dias de vida do 
bebê. A partir desse prazo, oriente para fazer o 
exame o mais cedo possível, preferencialmen-
te, dentro de 20 dias após o nascimento.
d) Você deve orientar a realização, imediata-
mente, entre o terceiro e o sexto dias de vida do 
bebê. A partir desse prazo, oriente para fazer o 
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soa se infectar com o bacilo da Hanseníase.
d) O contato direto e prolongado com o doente 
em ambiente aberto, com pouca ventilação e 
muita luz solar, aumenta as chances de a pes-
soa se infectar com o bacilo da Hanseníase.

QUESTÃO 27. As Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, 
bactérias ou outros microrganismos transmiti-
dos, principalmente, por meio do contato sexual 
(oral, vaginal, anal), sem o uso de preservativos 
masculino ou feminino, com uma pessoa que 
esteja infectada. A transmissão de uma IST 
pode acontecer, ainda, da mãe para a criança 
durante a gestação, o parto ou a amamentação. 
De maneira menos comum, as IST, também, 
podem ser transmitidas por meio não sexual, 
pelo contato de mucosas ou pele não íntegra 
com secreções corporais contaminadas. Sobre 
a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Huma-
na (HIV), podemos afirmar:
a) Os portadores do vírus HIV são orientados a 
seguirem a vida normalmente, mantendo as 
mesmas atividades físicas, profissionais, exceto 
as questões sociais, evitando o contato físico 
entre as pessoas que se recusam a seguir as 
recomendações da equipe de saúde.
b) A transmissão do HIV se dá através de uma 
pessoa infectada para outra, também, infecta-
da, por meio de três líquidos produzidos pelo 
nosso corpo. Esses líquidos são: sangue, 
esperma e líquido da vagina.
c) Qualquer pessoa pode pegar o HIV: preferen-
cialmente, homem ou mulher (homo, bi ou hete-
rossexual) sem parceiro(a) fixo(a) ou, ainda, 
através do portador infectado, ainda, jovem, 
onde apresenta grande carga viral.
d) O vírus HIV age destruindo as células que 
fazem a defesa do corpo contra as doenças – os 
glóbulos brancos. Ao se contaminar, a pessoa 
pode não apresentar, pelo menos, por algum 
tempo, nenhum sinal ou sintoma.

QUESTÃO 28. A Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS) é uma doença crônica, de origem multifa-
torial, que envolve desde fatores genéticos até 
comportamentos ligados aos indivíduos, como 
hábitos alimentares, tabagismo, inatividade físi-
ca, entre outros. Ela é caracterizada como uma 
doença que afeta a pressão arterial, elevando-a 
para um nível não recomendado, causando, 
com isso, complicações ao adequado funciona-
mento dos órgãos, como coração, rins e artérias 
periféricas. Assinale a opção correta sobre o 
papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
junto ao grupo de hipertensos:
a) Orientar sobre o consumo de bebidas alcoóli-

dão, o registro da prática clínica, bem como sua 
organização no processo do cuidar, têm especi-
ficidades oriundas dos atributos essenciais da 
Atenção Primária à Saúde e da própria Estraté-
gia de Saúde da Família. Assinale a opção cor-
reta:
a) Atenção à Saúde no primeiro contato implica 
na acessibilidade e utilização dos serviços de 
saúde pelos usuários diante da situação pre-
gressa de saúde, limitando os atendimentos as 
áreas prioritárias da Atenção sem priorizar os 
episódios de um mesmo problema.
b) Longitudinalidade implica a existência de 
uma fonte regular da Atenção à Saúde e o seu 
uso ao longo do tempo, independente da pre-
sença de problemas específicos, relacionados à 
saúde ou do tipo de problema.
c) Integralidade implica na abordagem de um 
cuidado único e individual, relacionada a um 
valor a ser sustentado e defendido, somente, 
por profissionais da saúde, com resolutividade 
da atenção quanto para uma atenção específica 
dos profissionais da saúde.
d) Coordenação do cuidado implica na articula-
ção entre os diversos serviços e as ações de 
saúde, de forma que esteja voltado para um obje-
tivo comum, onde a equipe da Atenção Básica 
se desresponsabiliza de atuar com os centros 
de comunicação entre os outros níveis de Aten-
ção e os serviços de Atenção Secundária e Ter-
ciária, desvinculados à Rede de Atenção à Saú-
de.

QUESTÃO 26. A ACS Maria Mota, realiza seu 
trabalho no distrito de Alto da Várzea, acompa-
nhando esta comunidade há 10 anos. Em um 
treinamento, realizado pela Secretaria de 
Saúde do Município sobre a Hanseníase, ela 
aprendeu que se trata de uma doença transmis-
sível, causada por um bacilo, que é uma bacté-
ria que tem a forma de bastão. O contágio acon-
tece de uma pessoa para outra através das 
secreções das vias respiratórias ou gotículas de 
saliva. Sobre esse contato direto, podemos afir-
mar. Marque a opção correta:
a) O contato direto e independente do tempo de 
exposição com o doente em ambiente aberto, 
com pouca ventilação e muita de luz solar, 
aumenta as chances de a pessoa se infectar 
com o bacilo da Hanseníase.
b) O contato direto e rápido com o doente em 
ambiente aberto, com pouca ventilação e pouca 
luz solar, aumenta as chances de a pessoa se 
infectar com o bacilo da Hanseníase.
c) O contato direto e prolongado com o doente 
em ambiente fechado, com pouca ventilação e 
pouca luz solar, aumenta as chances de a pes-
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para os estados mais graves, mensurados sem-
pre pelo sofrimento de quem precisa ser atendi-
do primeiro.

QUESTÃO 30. A  ACS Ana Cláudia visitou a 
puérpera Lúcia Helena, que há 15 dias deu à luz 
ao seu primeiro filho, o recém-nascido Antônio 
José. Toda criança, desde o nascimento até com-
pletar 28 dias de vida, é chamada recém-
nascida, sendo, totalmente, dependente dos 
cuidados dos pais, avós e familiares. Desse 
modo, sobre esse momento da vida dos bebês, 
assinale a opção correta:
a) Nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso 
e isso não é normal, pois ao perder líquido e eli-
minar as primeiras fezes (mecônio) ele, ainda, 
não está acostumado ao novo ambiente, estan-
do impedido de recuperar seu peso em mais ou 
menos 10 dias.
b) Os bebês nascem vermelhinhos, amassados, 
inchados, alguns com a cabeça pontuda, o nariz 
achatado e os olhos “vesgos”. Essas caracterís-
ticas são normais neles e somem até o primeiro 
ano de vida.
c) Normalmente, os bebês nascem com peso 
entre 4,5 kg e 6 kg e sua altura fica entre 57 e 60 
centímetros, sendo importante que o recém-
nascido seja grande para evitar as perdas ao 
longo dos primeiros dias de vida. Deve-se, tam-
bém, incentivar o aleitamento materno associa-
do a complemento por fórmulas lácteas nas 
duas primeiras semanas de vida.
d) Aqueles, que nascem com menos de 3,5 kg, 
têm maiores riscos de apresentar problemas; 
podem ser prematuros, que nasceram antes da 
hora. Também, podem ser crianças que por 
diversas razões, ainda, na vida intra uterina, a 
mãe tenha sofrido desnutrição, infecções duran-
te a gravidez ou, ainda, filho de mãe fumante, 
durante a gravidez, ou por outras razões, nasce-
ram no tempo certo, mas com baixo peso.

cas, podendo ser ingerido com frequência entre 
os mais jovens, estimulando o abandono após 
os 65 anos. Da mesma forma, estimular a reali-
zação de atividades físicas regulares para os 
mais jovens, enquanto, para os idosos, incenti-
var o repouso diário.
b) Orientando as pessoas que não têm o diag-
nóstico de hipertensão e não possuem os fato-
res de risco, estimulando a adoção de hábitos 
alimentares livres, sem restrições a gordura 
saturada e sódio, o consumo de frutas, verdu-
ras, produtos industrializados e derivados de 
leite.
c) O ACS pode atuar de duas formas: primeiro 
junto às pessoas que não têm o diagnóstico de 
hipertensão, mas possuem os fatores de risco; e 
segundo em relação às pessoas com diagnósti-
co de hipertensão arterial.
d) Identificar, somente, os hipertensos de sua 
área de atuação, que verificam com frequência 
a pressão arterial e que tenham comparecido às 
consultas mensais que foram agendadas na 
Unidade Básica de saúde (UBS).

QUESTÃO 29. Sobre a Carta de Direitos dos 
Usuários da Saúde, que respeita em toda a sua 
integralidade a Constituição Federal de 1988, 
em seu “Art. 196. A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas, que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”. 
Sobre isso, marque a opção correta:
a) Todo cidadão tem direito a um tratamento 
humanizado e com discriminação no atendi-
mento para aqueles mais idosos, independente 
da raça e cor, sendo mais seguro atender prime-
iro os de menor idade independente do estado 
de saúde.
b) Todo cidadão tem direito a ter um atendimento 
com qualidade, receber informações claras 
sobre o seu estado de saúde, porém cabe aos 
seus parentes o direito de não receberem infor-
mações sobre seu estado, dependendo da auto-
rização do indivíduo doente.
c) É direito da pessoa ter atendimento adequa-
do, com qualidade, tendo, também, a liberdade 
de permitir ou recusar qualquer procedimento 
médico, assumindo a responsabilidade por isso. 
E não pode ser submetido a nenhum exame 
sem saber por equipe multiprofissional capaci-
tada e com condições adequadas de atendi-
mento.
d) Todo cidadão tem direito a ser atendido com 
ordem e organização, devendo ser priorizado 
quem estiver em condição de menor gravidade 
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b) Incrementar, em todas as áreas de atuação, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação.
c) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compre-
endido o controle de seu teor nutricional, bem 
como bebidas e águas para consumo humano.
d) Junto à Agência de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), ordenar a formação dos recursos 
humanos na área da saúde.

QUESTÃO 35. Dona Judite, de 59 anos e 
residente na cidade Cedro, precisou de um 
atendimento médico no hospital municipal. 
Porém, antes de buscar o atendimento, realizou 
uma ligação para um assessor político, que 
agilizou o seu atendimento na referida unidade 
médica e nem precisou passar pela triagem 
para receber a classificação de risco. Tendo 
como base essa situação hipotética, julgue os 
itens a seguir e assinale o que indica o princípio 
do Sistema Único de Saúde, que foi, expressa-
mente, violado.
a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade e Imparcialidade
d) Descentralização político-administrativa

QUESTÃO 36. Para receberem os recursos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), os municípios, 
estados e o Distrito Federal deverão contar com:
a) Plano de Saúde; Conferência de Saúde e 
Fundo de Saúde.
b) Conferência de Saúde; Conselho de Saúde e 
Relatório de Gestão.
c) Plano de Saúde; Conferência de Saúde; 
Fundo de Saúde; Comissão que elabora o Plano 
Plurianual e Conselho de Saúde.
d) Fundo de Saúde; Conselho de Saúde; Plano 
de Saúde; Relatório de Gestão; Contrapartida 
de recursos para a Saúde; Comissão de 
Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e 
Salários (PCCS).

QUESTÃO 37. Acerca das condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, marque a alternativa que 
melhor define o conceito da Vigilância 
Epidemiológica.
a) Entende-se por Vigilância Epidemiológica um 
conjunto de ações, que proporcionam o conhe-
cimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicio-
nantes da saúde individual ou coletiva, com a 

QUESTÃO 31. A saúde, enquanto política 
pública, é um direito de todos e um dever do 
Estado, bem como o acesso a essa política deve 
ser de caráter universal e igualitário. Nesse 
sentido, marque a alternativa que apresenta, 
corretamente, as ações e os serviços garantidos 
no texto constitucional:
a) Promoção, Prevenção e Restauração
b) Prevenção, Restruturação e Habilitação
c) Promoção, Proteção e Recuperação
d) Reabilitação, Promoção e Prevenção

QUESTÃO 32. As ações e os serviços públicos 
de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada, que compõe o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Dessa forma, indique a única 
alternativa que estabelece as suas diretrizes 
organizacionais do SUS.  
a) Participação de Empresas.
b) Descentralização com direção única em cada 
esfera de governo.
c) Atendimento integral com prioridade para as 
atividades assistenciais.
d) Promoção, Prevenção e Proteção no atendi-
mento integral.

QUESTÃO 33. O Art. 194, do texto constitucio-
nal brasileiro, traz a seguinte redação: A seguri-
dade social compreende um conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. Nesse sentido, assinale a alternativa que 
apresenta, corretamente, um dos objetivos da 
organização da seguridade social:
a) Caráter centralizado da administração, 
mediante gestão bipartite, com participação dos 
empregadores e do Governo nos órgãos colegi-
ados.
b) Distinção dos serviços entre as populações 
urbanas e rurais para maior assertividade.
c) Redutibilidade do valor dos benefícios.
d) Caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite 
com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo 
nos órgãos colegiados.

QUESTÃO 34. O Sistema Único de Saúde 
(SUS) apresenta diversas atribuições. Nos 
termos da Lei, compete a este:
a) Executar as ações de Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica, bem como as da saúde do 
cidadão.

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES

Seleção para Agente Comunitário de Saúde - Município de Cedro - 2022



10

QUESTÃO 39. A Lei Orgânica da Saúde preco-
niza um rol de atribuições do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Nesse sentido, indique a opção 
que apresenta uma atribuição comum aos entes 
federativos, (União,  Estados, Distrito Federal e 
Municípios) em seu âmbito administrativo.
a) Formação de consórcios administrativos 
intermunicipais.
b) Definição das instâncias e dos mecanismos 
de controle, avaliação e fiscalização das ações 
e dos serviços de saúde.
c) Participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador 
nas instituições e empresas públicas e privadas.
d) Elaboração das normas para promover a 
descentralização dos serviços e das ações de 
saúde.

QUESTÃO 40. Acerca dos princípios, que 
norteiam as ações e os serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados, que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS), encontra-se o princípio de inte-
gralidade de assistência. Marque a alternativa 
que define o conceito da integralidade de 
assistência.
a) Conjunto articulado e contínuo das ações e 
dos serviços preventivos e curativos, individuais 
e coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade do Sistema.
b) Conjunto de ações centralizadas em todas as 
esferas governamentais.
c) Conjunto de ações e serviços normatizados 
no sistema de saúde pública.
d) Mecanismos de controle, avaliação e de 
fiscalização das ações e dos serviços de saúde.

finalidade de recomendar e adotar as medidas 
de prevenção e o controle das doenças ou 
agravos.
b) Entende-se por Vigilância Epidemiológica um 
conjunto de ações, que visam a entender e 
fortalecer as ações de saúde, bem como, seus 
serviços ofertados.
c) Entende-se por Vigilância Epidemiológica um 
conjunto de atividades, voltado à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores subme-
tidos aos riscos e agravos, advindos das condi-
ções de trabalho.
d) Entende-se por Vigilância Epidemiológica um 
conjunto de atividades, que possam proporcio-
nar o conhecimento, a detecção ou prevenção 
de doenças e agravos, visando a atender os 
fatores determinantes e condicionantes da 
saúde.

QUESTÃO 38. As ações e os serviços de saúde, 
executados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), são organizadas de forma regionalizada 
e hierarquizada em níveis de complexidade 
crescente. Assinale o item que indica as compe-
tências da direção municipal do SUS:
a) Participar do planejamento, da programação 
e organização da rede regionalizada e hierarqui-
zada do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
articulação com sua direção estadual.
b) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do SUS.
c) Coordenar e, em caráter complementar, 
executar as ações e os serviços.
d) Formular, avaliar e apoiar as políticas de 
alimentação e nutrição.
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