1. A Constituição Federal é a maior lei de um País, superior a todas as outras Leis. Em 1988 a
Constituição Brasileira preocupou-se no referente aos direitos sociais como a educação, saúde,
trabalho, lazer e aprendizagem. Como ficou conhecida popularmente esta Constituição?
a) Constituição da Pobreza.
b) Constituição Cristã.
c) Constituição Prioritária.
d) Constituição Cidadã.
2. Assinale a alternativa incorreta. Para realizar o trabalho de Agente Comunitário de Saúde você
obrigatoriamente precisa:
a) Conhecer o território e suas potencialidades.
b) Ser ativo, ter iniciativa e gostar de aprender coisas novas.
c) Observar as pessoas, as coisas, os ambientes agindo sem ética perante a comunidade e os demais
profissionais.
d) Conhecer não só os problemas da comunidade, mas também suas potencialidades de crescer e se
desenvolver social e economicamente.

3. O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos
denomina‐se:
a) Vigilância Sanitária.
b) Vigilância Epidemiológica.
c) Saúde Do Trabalhador.
d) Saneamento Básico.

4. As condições apresentadas abaixo aumentam o risco das pessoas adoecerem, EXCETO:
a) Lixo armazenado em locais inadequados.
b) Uso adequado de medicamentos prescritos.
c) Esgoto a céu aberto.
d) Presença de animais peçonhentos e sinantrópicos.

5. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família são equipes multiprofissionais, compostas por
profissionais de diferentes profissões ou especialidades que devem atuar de forma integrada.
Assinale a alternativa que indica os profissionais que podem atuar nessa equipe:
1.
2.
3.
4.

Médico psiquiatra, assistente social e farmacêutico.
Psicólogo, profissional em arte ou educação e nutricionista.
Médico veterinário, médico acupunturista, e profissional da saúde com pós-graduação em saúde pública.
Enfermeiro, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.

Escolha uma:
a) Somente as alternativas 1 e 2 estão corretas.
b) As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas.
c) Todas as alternativas estão corretas.
d) Somente as alternativas 3 e 4 estão corretas.
6. Detalhando o serviço do ACS, podemos dizer que se deve: Coloque (V) para verdadeiro e (F) para
falso nas seguintes questões
( ) Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo.
( ) Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde se necessário.
( ) Orientar as pessoas de acordo com as instruções da equipe de saúde.
( ) Acompanhar a situação de saúde das pessoas para ajudá-las a conseguir bons resultados.
a) V F V F.
b) V V F V.
c) F V V V.
d) V V V V.

7. Na exposição de alimentos para consumo imediato, a água do balcão térmico deve ser trocada:
a) Diariamente.
b) Semanalmente.
c) A cada 02 dias.
d) Quinzenalmente.

8. A agente comunitária Fabiana foi à casa da família Silva e observou a seguinte situação: Genitora
com problemas de compreensão devido a uma deficiência; Filha, Mariana (27 anos) deitada num
colchão no quintal, no sol, com queixa da família de não querer conversar, falta de ânimo, ora
agressiva, não se cuidar e não cuidar da filha de 5 anos, além do abandono das medicações; 4
(quatro) cães bem magros e com pedido da família de entrega-los para doação devido a gravidez de
Flávia; Flávia, casada, grávida de 8 meses e marido desempregado. Nesse mesmo dia, escola entra
em contato com a Unidade de Saúde e relata que Mariana esqueceu de buscar a filha na escola.
Assinale a alternativa correta para o procedimento que a ACS Fabiana deverá tomar:
a) Comunicar imediatamente o Conselho Tutelar e a Associação Protetora dos Animais.
b) Comunicar escola que a mãe está depressiva e não quer tomar remédios.
c) Acionar a equipe NASF para fazer visita domiciliar e ajudar na construção conjunta com a USF das
intervenções necessárias.
d) Agendar imediatamente o médico da unidade para Mariana, mesmo sabendo que ela não quer ir, pois
assim o caso não será mais da sua responsabilidade.
9. Preencha as lacunas utilizando as palavras abaixo, para que deem um sentido de identificação e
planejamento das ações do ACS na construção do trabalho em equipe. E escolha a alternativa
correta.
“A coleta de .......... é uma das etapas do diagnóstico da ...........,assim como a análise e a interpretação dos
dados coletados, identificação dos ........., necessidades, recursos e grupos de risco. Com base nas
informações coletadas e analisadas, o próximo passo é o ............ e a programação das ......... planejadas.”
a) Dados, Coletividade, Recursos, Planejamento, Ações.
b) Dados, Comunidade, Problemas, Planejamento, Ações.
c) Informações, Comunidade, Problemas, Prioritário, Melhorias.
d) Informações, Coletividade, Recursos, Prioritário, Melhorias.

10. Ao fazer uma visita domiciliar a uma família, o agente comunitário de saúde encontra uma
adolescente sozinha em casa, fumando crack. O que ele deveria fazer?
a) Ligar para a polícia.
b) Voltar para a unidade de saúde e contar para todos os funcionários o que acabou de acontecer.
c) Procurar orientar a adolescente para o risco do uso de drogas e relatar o caso para a enfermeira da sua
equipe.
d) Ir embora e não falar nada com ninguém, para não se envolver.

11. Para o trabalho da Atenção Básica, a territorialização é essencial para atender aos usuários. O
espaço geográfico de atuação do agente comunitário de saúde é definido como:
a) área.
b) microárea.
c) território.
d) bairro.

12. Quais os principais sintomas da dengue?
a) Cólicas seguidas de mal estar.
b) Vômitos, sudorese e dores na região pubiana.
c) Febre alta, dores musculares, na cabeça e na região atrás dos olhos.
d) Falta de ar, falta de sono e arritmia.

13. De acordo com as diretrizes da Politica Nacional de Saúde Bucal, os princípios norteadores das
ações são:
a) Gestão participativa, acesso, acolhimento e acesso.
b) Gestão participativa, ética, acesso, acolhimento, vínculo e responsabilidade profissional.
c) Participação social, ética, vínculo e responsabilidade profissional.
d) Participação social, ética, acesso, acolhimento.

14. J.M.P, 15 anos, foi mordida em sua mão pelo cão do seu vizinho. A mãe da paciente aborda o
Agente Comunitário de Saúde, pois já havia queixado várias vezes do vizinho que tem treze cães e os
deixa caminhar na rua pela manhã sem coleiras. Diante dessa situação, assinale a alternativa que
apresenta a orientação e a atuação que deve ser adotada pelo Agente Comunitário de Saúde.
a) Orientar que a paciente seja levada ao centro de saúde para avaliação médica e notificar a zoonose para
que o cão seja sacrificado.
b) Levar o caso para a próxima reunião de equipe e agendar uma visita domiciliar para que o Médico e a
Equipe NASF possam avaliar a paciente, a situação e abordar melhor o caso.

c) Orientar a mãe a levar a paciente ao centro de saúde para avaliação no mesmo dia; abordar o dono do
cão para verificar situação vacinal e notificar a zoonose para manter o cão sob observação.
d) Orientar lavar a ferida com água e sabão e cobrir com curativo, sendo necessário avaliação médica se
apresentar inflamação; discutir com a mãe da paciente e o vizinho para que entrem em acordo sobre a
situação.
15. O Processo de trabalho do ACS é norteado por diversas fundamentações que respalda e
organizam o seu serviço. Dentre elas existem algumas essenciais para a realização, organização,
planejamento e conhecimento da população adscrita na sua área de abrangência. Assinale a
alternativa correta.
a) Cadastramento das famílias e Visita domiciliar.
b) Mapeamento da área de atuação e atuação intersetorial.
c) Participação e trabalho de educação em saúde na comunidade.
d) Todas as anteriores.

16. Assinalar qual é o sistema da Vigilância em Saúde tem que ser atualmente alimentado,
principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da Lista
Nacional de Doenças de Notificação Compulsória em todo Território Nacional - LDNC, conforme
Portaria SVS/MS nº. 05, de 21/02/2006, podendo os estados e municípios incluir outros problemas de
saúde pública, que considerem importantes para a sua região.
a) SIM.
b) SINASC.
c) SINAN.
d) SIPNI.

17. Dentro do processo de comunicação, assinale a alternativa incorreta:
a) Há diferentes modos de escuta e cada um deles produz efeitos diferentes na pessoa que fala.
b) Senso moral e consciência moral referem-se a valores, sentimentos, intenções e não interferem nos
processos de comunicação.
c) Na escuta intervencionista, a pessoa que escuta tende a gerar ideias com muita profusão e tem
dificuldade em permanecer em silêncio.
d) Na escuta julgadora o interlocutor devolve uma mensagem prematura e com o direito de criticar o outro.

18. Uma das funções da equipe de estratégia de saúde da família é acompanhar as gestantes de sua
área de abrangência. Ao perceber que uma gestante de alto risco não compareceu a última consulta
na unidade de saúde, o agente comunitário de saúde deverá:
a) Ligar para a gestante e remarcar a consulta conforme a agenda do ginecologista.
b) Marcar uma consulta na unidade de saúde e acionar o CRAS, já que a gestante não possui carro.
c) Realizar busca ativa imediatamente, pois trata-se de uma gestante de risco.
d) Avaliar e encaminhá-la para o pronto atendimento.

19. Considerando os Princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde SUS, temos as seguintes
afirmações abaixo:
I – Universalidade – todos têm direito ao atendimento.
II – Equidade: é um princípio complementar a igualdade, significa tratar as diferenças em busca da
igualdade. Ex: melhorar a atenção à saúde naquelas regiões que possuem piores condições de acesso ao
serviço de saúde.
III – Integralidade: garantir que as necessidades individual ou coletiva referente á saúde sejam atendidas,
tanto a nível curativo quanto preventivo.
a) As alternativas I e III estão Corretas.
b) As alternativas II e III estão corretas.
c) As Alternativas I e II estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.

20. O Decreto 7.508 de 2011, apresentamos desafios para a consolidação do SUS. Apresentamos as
seguintes afirmações:
I - Assegurar a integralidade da atenção implica em fortalecer a governança do sistema, a gestão
compartilhada nas regiões de saúde e a organização dos serviços em redes Inter federativas.
II - As responsabilidades dos entes federados na rede Inter federativa de saúde precisam ser garantidas
mediante a formação de vínculos que deem maior segurança jurídica e construa um novo processo de
gestão do SUS com os olhares voltados para as necessidades de saúde dos usuários.
III - Nenhum ente conseguirá sozinho assegurar a integralidade da atenção ao usuário, necessitando operar
em rede e através de consensos Inter federativos.

a) Todas as Alternativas estão corretas.
b) A alternativa II está errada.
c) A Alternativa III está errada.
d) As alternativas I e II estão erradas.

21. É dever do agente comunitário de saúde, orientar sobre os temas:
a) Campanhas de Vacinação.
b) Cuidados com o terreno e lixo.
c) Cuidados com a água de beber.
d) Todas as alternativas estão corretas.

22. O que se entende por Vigilância Sanitária:
a) Fiscalização de indústria de alimentos, terrenos baldios e controle do comercio particular de ambulantes.
b) Fiscalização de terrenos baldios, fiscaliza as empresas e comércios e multa os proprietários de terrenos
sujos.
c) Um conjunto de ações capaz de controlar de exercício profissional, fechar empresas e multar bares e
restaurantes de grande circulação.
d) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos programas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da população e circulação de bens e de prestação de serviços de
interesse da saúde.

23. Quanto tempo demora a aparecer os sintomas da dengue?
a) Logo após a picada.
b) Em média, sete dias após a picada.
c) Em média, quinze dias após a picada.
d) Em média, dez dias após a picada.

24. A Política Nacional de Humanização foi criada pelo Ministério da Saúde em 2003, atuando de
forma transversal às demais políticas de saúde, a fim de impactá-las e interferir na qualificação da
atenção e gestão do SUS. Assinale a alternativa que contém somente princípios da Política Nacional
de Humanização:
a) Universalidade – transversalidade.
b) Integralidade – protagonismo dos sujeitos.
c) Equidade – inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde.
d) Transversalidade - Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde.

25. Com relação ao Aedes Aegypti é correto afirmar:
a) O macho e a fêmea transmitem doenças.
b) A vida média do adulto é de 2 anos.
c) Os ovos são capazes de resistir a longos períodos de dessecação, aproximadamente 450 dias.
d) Ovos são facilmente destruídos com uso de larvicidas.

26. Não são ações de promoção e proteção da saúde:
a) Fluoretação de água, acesso à escova e dentifrício.
b) Reabilitação protética.
c) Politicas de alimentação saudável para reduzir o consumo.
d) Politica de eliminação do tabagismo e redução de acidente.

27. A rede Cegonha é uma rede de cuidados que assegura:
a) As mulheres: o direito ao Planejamento reprodutivo a atenção humanizada a gravidez, parto,
abortamento e puerpério e as crianças o direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento
saudáveis.
b) Assegura direitos somente as crianças de nascimento seguro e desenvolvimento e crescimento saudáveis.
c) Assegura as puérperas o direito de realizar laqueadura no momento do parto.
d) Nenhuma das anteriores.

28. É atribuição básica do Agente comunitário de saúde o trabalho que visa conhecer o número de
pessoas de uma determinada área, sua estrutura etária, escolarização, condições de moradia e
história pregressa na saúde das pessoas. Essa atividade é a base para o trabalho de uma equipe de
ESF e é chamada de :
a) Acompanhamento.
b) Agendamento.
c) Cadastramento.
d) Busca ativa.

29. Onde se cria as larvas do mosquito Aedes aegypti?
a) Na rede de esgoto.
b) Nos córregos que cortam os municípios.
c) Em recipientes limpos que não contenham agua.
d) Em recipientes que possam acumular agua limpa e parada.

30. O Decreto 7.508 apresenta como objetivos as seguintes afirmativas, exceto:
a) Garantir o acesso resolutivo, em tempo oportuno e com qualidade, às ações e serviços de saúde de
promoção, proteção e recuperação, organizadas em rede de atenção à saúde, assegurando um padrão de
integralidade.
b) Cada Município federado que se responsabilize por seus usuários do sistema, independente do nível de
complexidade.
c) Efetivar o processo de descentralização de ações e serviços de um ente da Federação para outro, com
responsabilização compartilhada, favorecendo a ação solidária e cooperativa entre os gestores, impedindo a
duplicação de meios para atingir as mesmas finalidades.
d) Buscar a racionalidade dos gastos, a otimização de recursos e eficiência na rede de atenção à saúde, por
meio da conjugação Inter federativa de recursos financeiros entre outros, de modo a reduzir as
desigualdades locais e regionais.

31. Sobre os Princípios Organizativos do SUS, apresentamos as seguintes afirmações abaixo:
I – Regionalização e Hierarquização.
II – Descentralização e Comando Único.

III – Participação popular- exercer o controle Social na aplicação dos recursos de Saúde e na Gestão em
Saúde.
IV - A Participação popular nada tem a ver com a organização do SUS.
a) As alternativas I II e IV estão corretas.
b) As alternativas II III e IV estão corretas.
c) As alternativas I II e III estão corretas.
d) Todas as Alternativas estão corretas.

32. Quais são as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti?
a) Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela urbana.
b) Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela silvestre.
c) Dengue, Zika, Chikungunya e Malária.
d) Dengue, Zika, Chikungunya e Febre maculosa.

33. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ),
instituído pela Portaria de nº 1.654 GM/MS, de 19 de julho de 2011, foi produto de um importante
processo de negociação e pactuação das três esferas de gestão do SUS, em que o Ministério da Saúde
contou com os gestores municipais e estaduais, representados pelo Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (CONASEMS) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Com
base no enunciado, são considerados objetivos do PMAQ:
a) Fornecer padrões de boas práticas e organização das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que norteiem a
melhoria da qualidade da Atenção Básica (AB), embora os profissionais não estejam aptos para essas
ações.
b) Promover maior conformidade das UBS com os princípios da AB, aumentando a efetividade na
melhoria das condições de saúde, mesmo sem garantir a satisfação dos usuários, na qualidade das práticas
de saúde e na eficiência e efetividade do sistema de saúde.
c) Estimular o foco da AB no usuário, promovendo a transparência dos processos de gestão, sem haver
necessariamente a participação e controle social.
d) Ampliar o impacto da AB sobre as condições de saúde da população e sobre a satisfação dos seus
usuários, por meio de estratégias de facilitação do acesso e melhoria da qualidade dos serviços e ações da
AB.

34. São Componentes da Rede de Reabilitação:
1- CER- Centro Especializado em Reabilitação.
2- serviços de Atenção Odontológica para pessoas com Deficiência.
3 - Atenções Hospitalar.
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) As Afirmações 1 e 3 estão corretas.
c) As Afirmações 1 e 2 estão corretas.
d) Todas as afirmações são falsas.

35. Como a dengue é transmitida?
a) Através do contato com pessoas ou animais contaminados.
b) Através da picada do mosquito Culex contaminado.
c) Através da picada do mosquito Aedes aegypti contaminado.
d) Através da ingestão de alimentos contaminados.

36. “No campo dos sistemas de saúde, os debates acerca da educação e desenvolvimento dos recursos
humanos levaram a contrastar os paradigmas das denominadas “Educação Continuada” e
“Educação Permanente”. Sobre Educação Permanente, é correto afirmar que uma de suas
características consiste em:
a) representar uma continuidade do modelo escolar ou acadêmico e estar baseada em técnicas de
transmissão, com fins de atualização.
b) incorporar o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no
contexto real em que ocorrem.
c) estar centrada em cada categoria profissional e, praticamente, desconsidera a perspectiva das equipes e
dos diversos grupos de trabalhadores.
d) definir-se como estratégia de capacitação com avaliação formativa do funcionário no final do curso,
atribuindo-lhe uma nota e premiando aqueles com melhor desempenho.

37. O SUS se baseia em diretrizes, conforme o artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e na Lei
nº8.080 de 1990. Quais são elas?
a) Universalidade, Equidade e Integralidade.
b) Universalidade, Integralidade e Participação Popular.
c) Integralidade, Equidade e Sustentabilidade.
d) Equidade, Participação Popular e Sustentabilidade.

38. O Ministério da Saúde definiu a Saúde da Família como estratégia prioritária para a organização
e fortalecimento da Atenção Primaria à Saúde (APS), e definiu uma equipe mínima para a
organização desta estratégia, sendo eles:
a) médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, e ACS.
b) médico, dentista, enfermeiro, auxiliar ou técnico de dentista e ACS.
c) dentista, médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista e ACS.
d) médico, dentista, escriturário, enfermeiro, serviços gerais e ACS.

39. Assinale Verdadeiro ou Falso e escolha a sequência correta:
( ) O Pré-Natal é muito importante para que as gestantes possam receber atendimento e orientações desde o
início da gravidez, com o objetivo de garantir a saúde da mãe e do bebê e prevenir complicações. Porém é
uma opção da gestante e não cabe ao agente comunitário de saúde acompanhar se ela comparece ao PréNatal.
( )O agente de saúde deve estar atento aos indivíduos e famílias expostos a situações de risco.
( )Entre as ações de prevenção de doenças e promoção a saúde da criança, realizadas pelo ACS, estão o
incentivo ao cumprimento do calendário vacinal e do aleitamento materno, busca ativa dos faltosos às
vacinas e consultas.
( )A função do agente de saúde é realizar o cadastramento e acompanhamento das famílias da sua micro
área, não havendo necessidade de interação com a equipe em situações de risco e vulnerabilidade.
a) V, V, F, F.
b) F, F, V, V.
c) V, V, V, F.
d) F,V, V, F.

40. Marque V (verdadeiro) e F (falso) para o que podemos afirmar sobre o NASF:
( ) Realiza ações compartilhadas com as equipes de Saúde da Família, o que não significa,
necessariamente, estarem juntas no mesmo espaço/tempo em todas as ações.
( ) Só realiza atendimentos individualizados, visitas domiciliares e grupos.
( ) Ajuda as equipes a evitar ou qualificar os encaminhamentos realizados para outros pontos de atenção.
( ) Possui disponibilidade, no conjunto de atividades que desenvolve, para realização de atividades com as
equipes, bem como para atividades assistenciais diretas com os usuários.
( ) Constitui – se como porta de entrada para os usuários.
Escolha uma:
a) VVVVV.
b) VFFVV.
c) VVFVF.
d) VFVVF.
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