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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA AGENTES COMUNITÁRIO 
 

 
1) De acordo com a Portaria n° 1886, de 18/12/1997, o Agente Comunitário de Saúde deve 
desenvolver atividades de prevenção das doenças e promoção da saúde, através de visitas 
domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na Comunidade. Estas 
atividades são feitas sob supervisão do seguinte profissional lotado na unidade básica de saúde da 
sua referência: 
 
A) Enfermeiro Instrutor-Supervisor  
B) Gerente Geral de Saúde 
C) Agente de Combate a Endemias 
D) Médico Obstetra 
 
 
 
2) No âmbito da prevenção e do controle da dengue, o Agente Comunitário de Saúde tem, entre 
outras, a seguinte atribuição: 
 
A) vistoriar os cômodos das casas para aplicação de fungicida 
B) orientar a população sobre eliminação dos locais com condições de formação de criadouros do Aedes 
Aegypte  
C) realizar a prova do laço nos casos de dengue confirmados na comunidade 
D) cadastrar as crianças menores de dez anos sem sintomas da doença 
 
 
 
3) A vacinação é um importante cuidado para diminuir doenças e mortes por patologias infecciosas. 
Ainda na maternidade, o recém-nascido pode receber as seguintes vacinas: 
 
A) contra a poliomielite e contra a caxumba 
B) contra a febre amarela e dupla viral 
C) tríplice oral e contra a febre amarela 
D) BCG e contra hepatite B  
 
 
 
4) Durante a visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde observou que determinada criança não 
havia tomado a terceira dose da vacina tríplice bacteriana. Esta vacina protege a criança das 
seguintes doenças: 
 
A) hepatite C, rubéola e difteria 
B) tétano, tuberculose e influenza 
C) sarampo, cachumba e rubéola 
D) difteria, tétano e coqueluche  
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5) Os medicamentos podem ser identificados pelo ingrediente principal da fórmula farmacêutica, o 
princípio ativo, que recebe a seguinte denominação: 
 
A) químico 
B) fantasia 
C) genérico 
D) comercial 
 
 
6) Um dos pontos importantes do pré-natal é preparar a mulher e sua família para a chegada de um 
novo membro, orientando-as sobre os cuidados com sua saúde e com o bebê.São objetivos do pré-
natal,Exceto: 
 
A) Reduzir o número de abortos espontaneos 
B) Diminuir o número de partos prematuros 
C) Aumentar o número de recém-nascidos de baixo peso 
D) Reduzir a mortalidade de recém-nascidos e mortes prematuras  
 
 
7) A dengue é uma doença perigosa e pode levar a morte.Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que: 
 
A) quem está com dengue deve ficar em repouso e beber muita água 
B) a dengue é uma doença muito contagiosa e pode ser transmitida de pessoa para pessoa 
C) os casos de dengue aumentam no inverno 
D) a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a doença 
 
 
8) A Estratégia de Saúde da Família (ESF), tem por objetivo reorganizar a atenção básica no país, de 
acordo com as determinações do Sistema Único de Saúde (SUS), e deve ser formada essencialmente 
por equipes multidiciplinares.Compete aos profissionais que compõem a ESF: 
 
A) estabelecer metas para pesquisa e erradicação de doenças crônicas 
B) delimitar a quantidade de atendimentos por pessoas e animais 
C) realizar ações de educação em saúde à população  
D) promover a desmobilização da comunidade por meio de atividades acadêmicas 
 
 
9) A prática de Exercícios físicos regulares, quando associados a uma dieta adequada e não utilização 
de cigarros e bebidas alcoólicas é  importante para evitar doenças.Assinale a laternativa que 
apresenta um exemplo deste tipo de doença: 
 
A) diabetes 
B) AIDS 
C) tuberculose 
D) esquistossomose 
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10) A tuberculose é uma doença que tem prioridade no trabalho da Equipe de Saúde da Família e que 
se transmite da seguinte forma: Assinale a alternativa correta: 
 
A) pela tosse – vias respiratórias 
B) pelo sangue 
C) pelo contato sexual 
D) pelo solo – fezes contaminadas 
 
 
11) O Orçamento público destibnado ao Sistema Único de Saúde (SUS) é: 
 
A) adequado 
B) suficiente 
C) insuficiente 
D) eficaz 
 
 
 
12) Das medidas abaixo, qual a que deve ser seguida pelo paciente hipertenso: 
 
A) reduzir a ingestão de açucar 
B) não ingerir gorduras 
C) reduzir a ingestão de sal 
D) aumentar a ingestão de água 
 
 
 
13) Orientar quanto a importancia da amamentação é uma importante função desempenhada pelo 
agente Comunitário, assim ao depara-se  com uma mãe que aponta que seu leite é fraco a agente 
deve: 
 
I. apontar que leite fraco é mito e que a mãe deve incentivar a criança a mamar 
II. sensibilizar a mãe para que a mesma compreenda a importancia deste ato no desenvolvimento 
físico, social e afetivo da criança 
III. orientar a mãe que ao mamar o bebê não necessita de suplementos alimentares ou chás, pois o 
leite é um alimento rico, completo de nutrientes alimentares 
IV. orientar a procurar um médico para que este determine outro tipo de leite para a criança se 
alimentar e assim desenvolver-se plenamente.  
 
A alternativa correta refere-se: 
 
A) I e II apenas 
B) I, II e III apenas 
C) Todas as alternativas estão corretas 
D) I, II e IV apenas 
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14) É finalidade do Sistema Único de Saúde – SUS: 
 
A) privatizar os serviços de saúde 
B) assistir à saúde mediante pagamento posterior 
C) tornar o obrigatório o atendimento público de saúde ao cidadão sem cobrança de dinheiro 
D) assistir a saúde mediante pagamento antecipado 
 
 
 
15) De acordo com a portaria nº 64/GM, de 28 de março de 2006, a atenção Básica tem como 
fundamentos: 
 
A) a participação no controle e na fiscalização da produção,transporte, guarda e utilização de 
substancias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
B) desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita 
garantindo a continuidade das ações de saúde e a longidinalidade do cuidado. 
C) a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 
D) controle e a fiscalização de serviços, produtos e substancias de interesse para a saúde. 
 
 
 
16) O Agente Comunitário de Saúde tem um papel importante no planejamento de cada ação de 
saúde a ser desenvolvida na comunidade.É exemplo desta ação: 
 
A) pedir a Prefeitura e a outros orgãos públicos e instituições, a implantação de uma infraestrutura 
básica, independente das prioridades decididas em comunidade. 
B) apoiar a equipe de saúde, estimulando ações conjuntas em parceria com a Prefeitura, outros orgãos 
públicos e instituiçãoes, sempre de acordo com as prioridades decididas em comunidade. 
C) estimular as pessoas da comunidade a participarem do Conselho Municipal de Saúde, de forma 
individual. 
D) liderar a equipe de saúde para desencadear ações de saúde que realmente atendam aos interesses 
da comunidade. 
 
 
 
17) A Lei nº 11.350/2006, que regulamenta o 5º do art.198 da Constituição, dispõe sobre o 
aproveitamento de pessoal e dá outras providencias, sendo consideradas as seguintes atividades do 
agente comunitário de saúde, na sua área de atuação, Exceto: 
 
A) promover ações de educação para a saúde individial e coletiva 
B) verificar glicemia capilar sempre que visitar pacientes diabéticos 
C) utilizar Instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade 
D) realizar visitas domiciliares períodicas para monitoramento de situações de risco a família 
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18) O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária do trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS). Os problemas que surgem durante a infância são conseqüências para os 
indivíduos e a atuação do ACS contribui para minimizar o aparecimento desses problemas. Sobre as 
orientações que devem ser dadas durante a visita domiciliar às famílias em que há crianças, analise.  
 
I. verificar os dados de identificação do nascimento por meio da caderneta da criança 
II. aplicar as vacinas BCG e hepatite B, caso ainda não tenham sido feitas 
III. agendar a consulta de acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) 
IV. verificar se já foi realizado o teste do pezinho 
V. observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da pessoa que cuida da criança 
 
Estão corretas as afirmativas  
 
A) I, II, III, IV e V 
B) I, II e III, apenas 
C) II,III e V,apenas 
D) I, III, IV e V, apenas 
 
 
 
19) De acordo com a Portaria nº 2.488/2011, o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deve 
ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e 
de 12 ACS por equipe de Saúde da Família. Este espaço geográfico delimitado corresponde à área de 
atuação de um agente comunitário de saúde e denomina-se: 
 
A) área 
B) anexos 
C) domicílio 
D) micro área 
 
 
 
20) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado 
pelas Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a finalidade de: 
 
A) atender sem cobrança somente casos de urgência e emergência. 
B) atender a somente cidadãos que não possuam plano de saúde privado. 
C) realizar atendimento apenas com o objetivo de prevenção de doenças, como imunizações através de 
vacinas. 
D) alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o 
atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro. 
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21) Sobre gestação, julgue os itens a seguir emVouF: 
 
I. Durante a gravidez é imprescindível o acompanhamento médico. 
II. Álcool e fumo são proibidos durante a gestação. 
III. Durante a gravidez, deve-se ter cuidado para não ter um aumento excessivo do peso corporal. 
 
É(são) VERDADEIRO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I apenas 
B) I e II apenas 
C) I, II e III 
D) II e III apenas 
 
 
22) A construção de um modelo de atenção integral é uma ação para a melhoria da saúde pública. 
Ospostos e centros de saúde que realizam ações básicas de saúde em conformidade com o perfil 
epidemiológico da população de sua área de abrangência fazem parte do: 
 
A) Nível Primário 
B) Nível Secundário 
C) Nível Terciário 
D) Nível Central 
 
 
23) O ponto de partida para manter a higiene física e mental é: 
 
A) relaxar na atenção à própria pessoa. 
B) ter higiene pessoal, cuidado com o trato a si mesmo e valorizar-se. 
C) descuidar-se do cuidado com o corpo e as roupas. 
D) ter higiene pessoal, cuidado com o trato a si mesmo e não se valorizar. 
 
 
24) No Programa de Saúde da Família, o número de famílias assistidas por cada agente de saúde é de: 
 
A) 100 a 200 famílias. 
B) no máximo 1.000 famílias. 
C) 10 a 50 famílias. 
D) no máximo 150 famílias. 
 
 
25) Os ratos urbanos têm papel importante na transmissão de várias doenças como as descritas a 
seguir, que NÃO inclui: 
 
A) Leptospirose 
B) Peste bubônica 
C) Tifo murino 
D) Meningites 
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26) As equipes de Saúde da Família (PSF) são compostas por, no mínimo: 
 
A) um médico de família, um enfermeiro e 10 agentes de saúde. 
B) um médico de família, um psicólogo, um farmacêutico, um dentista e 5 agentes de saúde. 
C) um médico de família, um enfermeiro, um psicólogo, um técnico em higiene dental e 8 agentes de saúde. 
D) um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. 
 
 
 
27) Conforme Portaria no 648/GM, assinale as atribuições específicas do Agente Comunitário de 
Saúde abaixo como verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ). 
(   ) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea. 
( ) Estar em contato permanente com as famílias,desenvolvendo ações educativas, visando à 
promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe. 
(   ) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. 
(   ) Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 
 
A) V – V – V – V 
B) V – F – V – V 
C) V – F – F – V 
D) F – F – V – V 
 
 
 
28) É a colocação da criança ou adolescente sob a guarda de pessoa ou casal cadastrado, 
acompanhado e orientado pelo programa de atendimento específico, mantido por entidade pública 
ou privada, possuindo natureza excepcional e transitória. Tal conceito corresponde ao instituto: 
 
A) da guarda 
B) do acolhimento institucional 
C) do acolhimento familiar 
D) da família substituta 
 
 
 
29) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece, 
na forma da lei, que deve ser: 
 
A) punido qualquer atentado, por ação ou omissão, aos direitos fundamentais da criança e do 
adolescente. 
B) advertida toda e qualquer agressão ocorrida entre crianças e adolescentes, devendo os pais tomarem 
conhecimento do problema. 
C) garantido a todos: crianças e adolescentes, o direito a tratamento psicológico. 
D) preservada a condição física das crianças e dos adolescentes para a permanência deles na escola. 
  



PR E FE I TU R A D O  M U NIC Í P IO  D E  I T AJOB I  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2018 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROVA: 14/10/2018 

 

Nome Candidato  

Nº da Inscrição  Nº do CPF  
 

 
30) De acordo com o Estatuto do Idoso, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde   SUS, garan ndo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os 
idosos. Nesse sentido, é correto afirmar: 
 
A) a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de cadastramento da 
população idosa em base local.  
B) a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de atendimento geriátrico 
e gerontológico em ambulatórios.  
C) os idosos portadores de deficiência ou com limitação terão atendimento universal.  
D) incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, com preços reduzidos, medicamentos, especialmente 
os de uso continuado.  
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA AGENTES COMUNITÁRIO 
 

31) Qual sinal de pontuação deveria ser empregado na frase abaixo? 
 
“Como você se chama__” 
 
A) ponto de exclamação 
B) ponto final 
C) ponto de interrogação 
D) dois pontos 
 
 
32) Dentre as palavras abaixo, há ERRO de acentuação em: 
 
A) técnico de petróleo 
B) município de Magé 
C) pólo petroquímico 
D) Pôrto de Itaguaí 
 
 
33) Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas dos períodos seguintes. 
 
O chefe da _______ em que Paulo trabalha marcou uma _______ extraordinária para anunciar a 
_______ dos terrenos que a empresa havia prometido aos funcionários. 
 
A) seção cessão sessão 
B) seção sessão cessão 
C) sessão seção cessão 
D) cessão seção sessão 
 
 
34) Podemos indicar como correta a seguinte alternativa, quanto à acentuação: 
 
A) algoz, líbido 
B) interim, rubrica 
C) pudico, obus 
D) filântropo, maquinaria 
 
 
35) São acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
A) Médico Paroxítona. 
B) Tatuapé Tamanduá. 
C) Gambá Língua. 
D) Útil Látex. 
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36) Assinale a alternativa que apresenta somente verbos. 
 
A) é – passeio – rios 
B) natureza – tem- contato 
C) é – ecoturismo – atravessando 
D) apreciar – caminhando – visitando 
 
 
37) “Aquele é um genuíno Picasso!” A oração possui o mesmo significado em: 
 
A) Aquele é um autêntico Picasso! 
B) Aquele é um ilegítimo Picasso! 
C) Aquele é um excêntrico Picasso! 
D) Aquele é um discreto Picasso! 
 
 
38) Assinale a alternativa em que o pronome foi empregado corretamente: 
 
A) Só há amizade entre mim e ti. 
B) Vossa Senhoria quer que eu trague vossas correspondências? 
C). As receitas do bolo estão na minha mesa para mim fazer. 
D) Ela irá viajará consigo amanhã. 
 
 
39) Era meio-dia e ____ quando chegamos ____ observatório. Assinale a alternativa que completa 
esse enunciado de acordo com a norma culta 
 
A) meio – ao 
B) meia – ao  
C) meio – no 
D) meia – no 
 
 
40) Assinale a alternativa em que há erro(s) de ortografia. 
 
a) manjedoura, revisar, gorjeta 
b) tangerina, enchente, quiser 
c) laje, atrazado, enchergar 
d) discussão, privilégio, consciência 
 


