
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
EDITAL: Nº 001/2017 

DATA DA PROVA: 20/04/2018 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(NÍVEL FUNDAMENTAL) 
 

 

Candidato(a):  
 

Assinatura do Candidato(a):______________________________ 

 

 Avaliação será uma prova objetiva de múltipla escolha, composta por 25 
(vinte e cinco) questões com peso 4,00 cada. 

 

 Cada Questão de múltipla escolha terá 04 (quatro) alternativas (A, B, C, D) 
sendo apenas 01 (uma) alternativa correta. 

QUESTÕES DE 01 A 25  

1) Após a aprovação da Constituição Federal de 1988, no que se refere aos direitos 
à saúde, assinale a alternativa correta: 

a) “Direito de todos e dever somente do Município”; 
b) “Saúde é um direito de todos e dever somente das pessoas”; 
c) “Direito de todos e dever do Estado”; 
d) “Saúde não é direito de todos e dever do Estado”. 

 
2) São atividades do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO: 

a) A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
b) A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 

políticas que promovam a qualidade de vida; 
c) O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 

saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
d) OACS não deverá estimular a participação da comunidade nas políticas 

públicas voltadas para a área da saúde; 

 

 

 



 

 

 

 
3) A Lei nº 8.080, também conhecida como “Lei Orgânica da Saúde” que criou o 

Sistema Único de Saúde – SUS, foi aprovada em:  
a) 28 de Dezembro de 1995; 
b) 19 de Setembro de 1990; 
c) 18 de Setembro de 1991; 
d) 20 de Novembro de 2000; 

 
4) O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o 

exercício da atividade, EXCETO:  
a) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação 

compulsória e de outros agravos e situações de importância local; 
b) Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo público; 
c) Haver concluído o ensino fundamental; 
d) Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação 

inicial e continuada; 
 

5) As ações e serviços públicos de saúdesão desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal. Marque a alternativa 
correta obedecendo ao princípio: 

a) Desigualdade da assistência à saúde, sem preconceitosporém com 
privilégios para alguns indivíduos; 

b) Direito à informação, somente para pessoas trabalhadoras, sobre sua 
saúde; 

c) Preservação da autonomia das pessoas que são asúnicas responsáveis pela 
defesa de sua integridade física e mental; 

d) Participação da comunidade. 
 

6) No ano de ___________ aconteceu a VIII Conferência Nacional de Saúde, com 
intensa participação social, a qual deu-se logo após o fim da ditadura militar. 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente: 

a) 1988 
b) 1990 
c) 1986 
d) 2000 

 

 



 

 

 
7) O Programa Saúde da Família ou PSF no Brasil, conhecido hoje como “Estratégia 

Saúde da Família (ESF)”, teve início no seguinte ano: 
a) 1997 
b) 2003 
c) 2017 
d) 1994 

 
8) Assinale a alternativa que traz o significado da sigla PACS: 

a) Programa de Agentes de Combate a Endemias; 
b) Programa de Agente Patrimonial de Saúde; 
c) Programa de Agentes Comunitários de Saúde; 
d) Programa de Agentes de Combate a Doenças Infecciosas. 

9) A Estratégia Saúde da Família visa à reversão do modelo assistencial vigente, 
____________ passa a ser o objeto de atenção, no ambiente em que vive, 
permitindo uma compreensão ampliada do processo saúde-doença. A alternativa 
que preenche devidamente a lacuna acima é:  

a) As crianças; 
b) A família; 
c) Os trabalhadores; 
d) Os funcionários. 

 
10) A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por equipe multiprofissional. 

Quais os profissionais que fazem parte da equipe mínima da ESF? Assinale a 
alternativa correta: 

a) Médico generalista, enfermeiro generalista, auxiliar ou técnico de 
enfermagem e ACS; 

b) Médico geriatra, enfermeiro obstetra, auxiliar ou técnico de enfermagem 
e ACS; 

c) Médico geriatra, enfermeiro obstetra, auxiliar ou técnico de enfermagem 
e ACE; 

d) Médico geriatra, enfermeiro obstetra, obrigatoriamente técnico de 
enfermagem. 
 

11) Qual o número máximo recomendado de pessoas que um Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) deve acompanhar em sua micro área? Assinale a alternativa correta: 

a) 850 pessoas; 
b) 650 pessoas; 
c) 750 pessoas; 
d) 550 pessoas. 

 



 
 
 
 
 
 

12) No Brasil, o sistema de saúde é fragmentado e organizado por níveis de atenção. 
A estratégia Saúde da Família (ESF) está inserida em qual nível? Assinale a 
alternativa correta: 

a) Secundário; 
b) Terciário; 
c) Quaternário; 
d) Primário. 

 
13) Quanto à implantação da estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas 

Unidades Básicas de Saúde, referente a carga horária destes profissionais, assinale 
a alternativa correta:  

a) O cumprimento da carga horária parcial 20 horas semanais por toda a equipe de 
agentes comunitários, composta por ACS e enfermeiro supervisor; 

b) O cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais somente para 
equipe de enfermagem;  

c) O cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe 
de agentes comunitários, composta por ACS e enfermeiro supervisor; 

d) O cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe 
de agentes comunitários, composta por ACS e enfermeiro supervisor. 
 

14) O Programa Saúde da Família (PSF) inclui as seguintes ações no processo saúde-
doença:  

a) Promoção, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos 
mais frequentes; 

b) Atenção de urgência e emergência; 
c) Atenção secundária e terciária; 
d) Prevenção de zoonoses e acidentes com animais peçonhentos. 

 

15) Quanto as atribuições ao cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS): 
I. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

II. Cadastrar todas as pessoas de sua micro área, porém, sem necessidade de 
manter os cadastros atualizados; 

III. Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
 

 

 



 

 

 

 

Estão corretas as seguintes opções: 

a) Somente os itens I e II; 
b) Todos os itens; 
c) Somente os itens I e III; 
d) Somente os itens II e III. 
 

16) De acordo com a Portaria GM/MS nº2.488, de 21 de outubro de 2011, são 
atribuições específicas do ACS, EXCETO: 
a) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 

população adscrita à Unidade Básica de Saúde (UBS), considerando as 
características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos 
e grupos sociais ou coletividade; 

b) Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis 
somente na atenção terciária; 

c) Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e 
agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por 
exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a 
equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; 

d) Ocorrendo situação de surtos e epidemias, executar em conjunto com o agente 
de endemias ações de controle de doenças, utilizando as medidas de controle 
adequadas, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores, 
de acordo com decisão da gestão municipal. 
 

17) Sobre território, assinale a alternativa correta: 
a) Território Distrito: É o espaço de vida de uma família; 
b) Território Moradia: É uma cidade ou distrito (descentralização da 

prefeitura) de uma grande cidade, tem autonomia decisória para mudanças 
das práticas sanitárias; 

c)  Território Área: É uma subdivisão do território áreas homogenias de risco, 
sendo priorizadas para ações específicas; 

d) Território Micro área: É uma subdivisão do território áreas homogenias de 
risco, sendo priorizadas para ações específicas. 

 

 

 



 

 

 

18) Quanto aos instrumentos que podem ser utilizados para coletar as informações 
diagnóstico da saúde da comunidade, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Visita domiciliar/entrevista; 
b) Cadastramento das famílias; 
c) Mapa de comunidade; 
d) Visitas nas residências dos municípios vizinhos.  

 
 

19) Sobre a ética no trabalho, é correto afirmar que: 
a) O usuário não tem direito à privacidade, cabe aos elementos da equipe o dever 

repassar todas as informações para os membros da equipe; 
b) Os próprios usuários têm direito de decidir quais informações pessoais querem 

que sejam mantidas sob seu exclusivo controle aquém, quando e onde e quais 
condições estas informações podem ser reveladas; 

c) Como o ACS se torna amigo das famílias, não são necessários cuidados no 
momento da obtenção das informações; 

d) Os moradores não possuem a opção de não querer revelar dados de sua 
privacidade ao ACS por ele ser morador da comunidade. 

 

20) Assinale a alternativa que NÃO relaciona a forma de comunicação com o conceito 
apresentado:  
a) Comunicação interpessoal: direta, estabelecida entre duas ou mais pessoas à 

frente, ou por carta, telefone, “e-mail” ou bate-papo virtual; 
b) Comunicação de massa, dirigida a uma faixa grande de público – anônimo 

disperso e abrangente – efetuada por meios de comunicação de massa como 
jornais, revistas, TV, rádio, etc ; 

c) Comunicação não verbal: emissão de palavras e sons que usamos para nos 
comunicar; 

d) Comunicar vem da palavra latina “comunicare”, que quer dizer “tornar 
comum, partilhar, repartir associar”. 
 

21) Para o trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS), é importante que ele 
conheça os elementos básicos da comunicação, assinale a alternativa que contem 
todos esses elementos: 
a) O transmissor, o receptor, a mensagem, o meio; 
b) O transmissor, o receptor, a mensagem, o mensageiro; 
c) O receptor e a mensagem; 
d) A mensagem, o meio, as cartas, a sociedade; 



 

 

 

 

22) A entrevista é uma técnica em que se recorre à comunidade para obter 
conhecimentos, informações e dados. Após a realização de uma entrevista, o 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve fazer uma avaliação que deve conter 
alguns itens. Quanto a aos itens, assinale a resposta INCORRETA:  

a) O entrevistado sentiu-se à vontade? 
b) As perguntas foram formuladas de forma clara e com palavras simples? 
c) Ao terminar a entrevista esqueci de realizar uma pergunta, porém tirei a 

dúvida com uma pessoa bem conhecida e que conhece todo mundo no 
bairro; 

d) Os objetivos propostos foram alcançados? 

 

23) Cada ESF deve ser responsável por um determinado número de pessoas em uma 
área definida. Qual o número máximo determinado de pessoas a serem 
acompanhadas por cada Estratégia Saúde da Família (ESF) ? Assinale a 
alternativa correta. 

a) 5.000 pessoas 
b) 3.500 pessoas 
c) 4.000 pessoas 
d) 6.000 pessoas 

 

24) Deverá participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e 
vulnerabilidades:  

a) Somente médico; 
b) Somente enfermeiro; 
c) Somente ACS; 
d) Todos os profissionais da equipe de atenção básica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

25) O mapa do Agente Comunitário de Saúde é o desenho de toda a área onde ele 
trabalha. Este mapa mostra onde ficam as casas, as ruas, as praças, as microáreas 
de risco e todos os pontos importantes.Com o mapa ele pode, EXCETO: 

a) Ficar conhecendo os caminhos mais fáceis para chegar a todos os locais; 
b) Marcar todas as microáreas de risco; 
c) Planejar as visitas de cada dia sem perder tempo; 
d) Ficar com dúvidas e não prestar socorro às pessoas quando necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
GABARITO 

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
            

 


