
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO 
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 009/2017 

Prova: 02 de julho de 2017 
 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________ 
 

PROVA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

Esta prova é composta de 20 questões, elaboradas de acordo com os conteúdos relacionados no Edital 009/2017, Processo Seletivo 

de Emprego Público nº 001/2017. Relaciona os conhecimentos mencionados no Edital citado. 

01 - Você está recebendo o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das questões objetivas, assim distribuídas: 

Disciplina Número de Questões Peso Individual Peso Total 

Língua Portuguesa 5 5,0 25,0 

Matemática 5 5,0 25,0 

Conhecimentos Específicos 10 5,0 50,0 

Total 20 5,0 100,0 

 
b) Um cartão-resposta destinado às respostas das questões de múltipla escolha, sendo que o desenvolvimento e as respostas 
das questões deverão ser feitos a caneta esferográfica e dispostos nos espaços especificados no Cartão de Respostas (gabarito). 

02 - Verifique se este material está em ordem e/ou possui algum erro ortográfico, de digitação, ou que dificulte o entendimento 

da questão, em que o contexto não permita seu entendimento. Caso isso fique constatado, notifique imediatamente o 

responsável pela sala, para que se faça as possíveis correções, minimizando a(s) dúvida(s), em igualdade de condições para 

todos os candidatos e, em tempo (antes que alguém já tenha entregue a prova).  

Obs: Dúvidas simples que não impliquem no entendimento do contexto da questão, não serão anuladas por este simples 

argumento. 

03 – Anote o seu nome no Cartão-Resposta e lembre-se de assiná-lo no espaço próprio, utilizando caneta esferográfica. 

04 - No Cartão-Resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas assinaladas por você (apenas uma resposta por 

questão) deve ser feita cobrindo a letra, com caneta esferográfica azul ou preta. 

Obs: A comissão organizadora do seletivo não se responsabilizará pelo fornecimento de caneta aos candidatos. 

05 - Tenha muito cuidado com o Cartão-Resposta, para não o dobrar, amassar ou manchar. Qualquer rasura no cartão resposta 

anula a questão. 

06 - Esta prova é individual. É vetada qualquer comunicação e troca de material entre os presentes, consultas a material 

bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie. 

07 - Quando terminar, entregue ao responsável da sala o Cartão-Resposta e o Caderno de Respostas e assine a Lista de 

Presença.  

08 - Você terá 02 horas e 30 minutos para responder às questões objetivas e preencher o Cartão-Resposta. Findo o qual o 

candidato deverá, obrigatoriamente, entregá-lo. 

09- A prova terá início às 8h. 

10- O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas. 

11 – Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão ficar no local até que todos tenham terminado e entregue a prova. 

Obs: Os três últimos candidatos que permanecerem na sala deverão rubricar os gabaritos de todos os demais candidatos que 
fizeram as provas, como testemunha de que as questões em branco ou rasuradas no gabarito tenham sido efetivamente 
anuladas na presença do candidato e confirmada por este, por meio de uma rubrica.  
12 - Se houver necessidade de anular alguma questão, por recurso oficializado por qualquer um dos candidatos, o(s) ponto(s) 
correspondente(s) a ela serão distribuídos de forma igualitária para todos os candidatos que tiverem em sua prova a mesma 
questão. 
13 - O(a) candidato(a) que for surpreendido com “cola” ou passando respostas terá sua prova recolhida e receberá nota ZERO. 

BOA PROVA!      

                          Rubrica/Ass. do candidato como ciente das condições/informações acima: _____________________________ 

 



QUESTÃO 01) De acordo com o Guia Prático do ACS-Agente Comunitário de Saúde (MS/2009), em relação à 
vacinação, o mesmo deve orientar para procurar a Unidade Básica de Saúde, àquelas crianças que não atendam 
determinadas condições. 

Entre as condições citadas nas alternativas, a única que não condiz com a orientação de procurar a UBS em 
relação à vacinação é? 

A) Se não houver registro da aplicação de qualquer uma das vacinas na Caderneta da Criança. 
B) Se houver informação verbal de aplicações de vacinas que não estejam registradas na Caderneta. 
C) Caso de não comparecimento no dia agendado pela UBS para a vacinação. 
D) Se houver marca (cicatriz) da vacina BCG no braço direito, após seis meses da aplicação da vacina.  

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02) No Sistema Único de Saúde, todas as pessoas cadastradas são atendidas na unidade de Saúde da 
Família (1), com igualdade de direitos para todos (2), recebendo assistência naquilo em que necessita (3), de 
forma permanente e pela mesma equipe (4). Dessa forma, recebem orientações sobre cuidados de saúde e são 
mobilizadas (incentivo à participação popular) sobre como manter a sua saúde, de suas famílias e de sua 
comunidade, compreendendo a relação entre as doenças e estilos e hábitos de vida.  

Os princípios que melhor se encaixam no texto acima, nas posições indicadas por (1), (2), (3) e (4) são 
respectivamente? 

A) Universalidade, Criação de vínculos, Equidade e Integralidade. 
B) Universalidade, Equidade, Integralidade e Criação de vínculos.    
C) Integralidade, Universalidade, Equidade e Criação de vínculos. 
D) Integralidade, Equidade, Criação de vínculos e Universalidade. 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 03) A charge retrata um dos grandes problemas de saúde pública em nosso país e foi tema de  
reportagem, quando da visita do ministro da saúde ao estado do Piauí, em 2016: 

 

Fonte: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/02/charge-cabo-de-guerra.html 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 04) Nas visitas residenciais, o ACS, deve estar atento a tudo que puder observar, sob os mais variados 
aspectos. A atenção aos direitos da criança e do adolescente é prioritário, em conformidade com a Lei nº 
8.069/1990 do ECA e com o Plano dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente (Municipal, Estadual e 
Nacional). 

Ao constatar em suas visitas, que crianças e adolescentes estejam sofrendo algum tipo de violência, apresentem 
características de drogadição, infrequência ou abandono escolar, entre outras. Qual atitude o ACS deve adotar? 

A) Comunicar o fato diretamente ao Secretário Municipal de Saúde ou Prefeito. 

B) Fingir que não viu nada, para não sofrer represálias da família ou do possível infrator. 

C) Comunicar o fato ao Enfermeiro da unidade que atua como seu instrutor-supervisor.  

D) Procurar imediatamente o Conselho Tutelar local, formalizando a denúncia.  

Qual o título que melhor corresponde ao 
contexto da charge e do problema de saúde 
pública em questão? 

A) Somente com a vacina é possível vencer 
a guerra contra o Aedes aegypti. 

B) Estamos vencendo fácil a guerra contra o 
Aedes aegypti. 

C) O Brasil finalmente conseguiu equilibrar 
a guerra contra o Aedes aegypti.  

D) Estamos perdendo a guerra contra o 
Aedes aegypti.   

 

 

 

 



QUESTÃO 05) O Agente Comunitário de Saúde deve ter espírito de liderança e de solidariedade, ser recrutado por 
meio de processo seletivo e residir na comunidade. (fonte: PACS/2001)  

Para exercer a função de ACS, o interessado deve preencher alguns requisitos básicos, EXCETO? 

A) Ensino Médio Completo.    
B) Idade mínima de 18 anos. 
C) Residir na comunidade há pelo menos dois anos. 
D) Ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades. 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 06) É de suma importância que o Agente Comunitário de Saúde saiba repassar às famílias de sua área 
de abrangência, sobre o Calendário Vacinal. 

Sendo assim, de acordo com a nota informativa nº 311/2016 do MS, com ampla divulgação na mídia nacional, a 
vacina do HPV deverá ser aplicada a partir de 2017, para pessoas do 

A) sexo feminino e a partir dos 9 anos de idade.  
B) sexo feminino e masculino a partir dos 9 anos de idade.  
C) sexo feminino de 9 a 14 anos e sexo masculino de 12 a 13 anos de idade.   
D) sexo feminino de 9 a 16 anos e sexo masculino de 12 a 16 anos de idade. 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 07) Além de informar sobre a oferta gratuita da vacina do HPV, pelo SUS, é fundamental que o Agente 
Comunitário de Saúde saiba explicar sobre os benefícios dessa imunização. 

Sendo assim, é possível afirmar que a vacina do HPV poderá prevenir 

A) cânceres do colo do útero, refletindo diretamente na redução dos casos de HPV (evitando inclusive a 
necessidade de utilização de preservativos), bem como nas mortes provocadas pelo vírus. 

B) cânceres do colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe, refletindo diretamente na redução dos 
casos de HPV, bem como nas mortes provocadas pelo vírus.   

C) doenças sexualmente transmissíveis e complicações relativas a diabetes e hipertensão arterial. 
D) cânceres do colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe, bem como nas mortes provocadas pelo 

vírus, dengue e zika vírus. 
_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 08) O contato direto e a troca de informações entre os agentes e a comunidade são fundamentais para 
o planejamento das ações de cuidado. Veja alguns depoimentos em relação a isso, relatados por ACS: 

“A importância do serviço é que tem uma troca muito grande e as pessoas vão pegando confiança, e te tem 
como da família”. 

“Ouvindo as pessoas, trazendo os problemas para o posto e tentando resolver com a equipe”. 

“Ouvindo os problemas das pessoas, somos o conselheiro, o psicólogo, aquela pessoa que orienta quando tem 
um problema familiar. É aquela pessoa que gera a paz e a tranquilidade entre os profissionais”. 

A abordagem relatada, refere-se a uma importante habilidade que um Agente Comunitário de Saúde deve 
desenvolver nas relações com a comunidade, a qual consiste na 

A) sistematização das visitas.  
B) resolutividade.  
C) escuta ativa.   
D) intervenção direta. 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 09) A Aids é uma DST, cujo vírus 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. Nesse caso ela é chamada de portadora do HIV ou soropositiva para HIV. Quando a 
pessoa soropositiva para HIV começa a apresentar sintomas, então se diz que ela tem Aids. 

O vírus HIV pode ser transmitido para outra pessoa, por meio de quatro líquidos produzidos pelo nosso corpo, 
exceto a(o) 

A) saliva.           B)   esperma.       C)   leite materno.         D)   líquido da vagina. 



QUESTÃO 10) Ao exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde, a pessoa deve estar ciente que deverá 
cumprir, além de requisitos da legislação trabalhista, as atribuições relativas ao cargo, conforme publicado no 
Edital do presente teste seletivo. 

São atribuições (em sua integralidade) para o exercício do cargo de Agente Comunitário da Saúde, no município 
de Salto Veloso, EXCETO? 

A) Executar o trabalho dentro de normas de higiene e segurança no trabalho. 
B) Prestar serviços no âmbito da saúde pública, executando atividades que visem a promoção, prevenção e 

recuperação da saúde da coletividade. 
C) Fazer levantamento da situação do indivíduo, usando técnicas de questionamento, entrevistas, contatos 

diretos, visitas etc, procurando formular diagnósticos da situação, levando em consideração as variáveis 
do meio em que ele vive. 

D) Integrar a equipe multiprofissional, participando de forma sistemática com os demais elementos, 
promovendo a operacionalização e fiscalização dos serviços, para assegurar o atendimento às 
necessidades da população.     

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 11) Leia da charge: 

 

 Fonte: https://claraealinebioifes.wordpress.com/tag/agente-etiologico/ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 12) Leia a charge: 

 

Observando o contexto da charge podemos concluir que o objetivo do autor foi   

A) apresentar desculpas pelas pessoas serem pobres. 

B) informar que a culpa da pobreza é dos pobres. 

C) reforçar a descriminação contra a pobreza. 

D) retratar a desigualdade social.     

 

Além de divertir, a charge retrata um tema 

relacionado à saúde pública, permitindo 

interpretar que  

A) o mosquito da dengue não gosta da água 

do mar. 

B) a água parada é a principal forma de 

proliferação do mosquito da dengue.     

C) se colocarmos sal na água poderemos 

evitar a proliferação do mosquito da dengue.  

D) o mosquito da dengue prefere água doce. 



QUESTÃO 13) Em 2016 o novo acordo ortográfico entre países de língua portuguesa passou a ser 
obrigatório no Brasil.  

Qual das frases, em que a palavra em negrito e sublinhada, não está correta em relação ao novo acordo 
ortográfico vigente? 

A) A grande maioria dos hospitais brasileiros necessitam melhorar sua infraestrutura. 
B) A autoaprendizagem é fundamental nos dias atuais. 
C) No dia-a-dia é comum compartilharmos nossas experiências.     
D) Os jogos microrregionais terá como sede a cidade de Salto Veloso. 

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 14) Uma pessoa fez uma lista de compras de materiais de expediente e demais acessórios, 
conforme segue: 

                  
        

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 15) Leia o comunicado escrito nos quadros a seguir: 

 

(1)     (2) 

  

   (3)                                                          (4) 

 

O texto está escrito sem erros de ortografia, no quadro 

A)  (4)         B)  (3)      C)  (2)       D)  (1)     

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 16) Em sua área de territorialidade, um Agente de Saúde atende 160 famílias. Sabendo que num 

determinado período de visitas domiciliares, o ACS conseguiu contato efetivo com aproximadamente 8% do total 

de famílias. Qual foi o número de famílias atendidas efetivamente pelo agente?   

A) Oito.  B)  Dez.      C)   Treze.        D)  Dezesseis. 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 17) Sabendo que a numeração das casas em uma rua, corresponde a distância em metros do ponto que 

se considera oficialmente como o seu início, analise a seguinte situação: O ACS recebeu a incumbência de visitar 

três famílias na Rua Sete de Setembro, com a seguinte numeração das casas: 31, 357 e 89.  

Se o agendamento das visitas foi realizado com a seguinte sequência: 357, 31 e 89. Qual a distância linear total 

percorrida pelo ACS, desde a primeira casa até a terceira casa visitada? 

A) 477 metros. 

B) 415 metros.  

C) 357 metros. 

D) 326 metros. 

NA PRÓXIMA SEXTA, DIA 15, NÃO 
HAVERÁ ESPEDIENTE EM RASÃO DO 

FERIADÃO DE CORPUS CHRISTH. 

NA PRÓXIMA SEXTA, DIA 15, NÃO 
HAVERÁ EXPEDIENTE EM RAZÃO DO 

FERIADÃO DE CORPUS CHRISTH. 

NA PRÓCIMA SEXTA, DIA 15, NÃO 
HAVERA EXPEDIENTE EM RASÃO DO 

FERIADÃO DE CORPUS CHRISTH. 

NA PRÓSSIMA SEXTA, DIA 15, NÃO 
HAVERÁ ESPEDIENTE EM RAZÃO DO 

FERIADÃO DE CORPUS CHRISTH. 

Lista de compras: 

– Boracha          - Grampiador 
– Álcool gel       - Papel oficio 
– Izopor             - Corretivo 
– Cartolina        – Clipe de papel  
– Fita adeziva   – Lápiz 
 

Qual alternativa contém apenas as palavras escritas 
corretamente na lista de compras? 

A) Álcool gel / Corretivo / Clipe de papel / Cartolina.    

B) Boracha / Álcool gel / Grampiador / Clipe de Papel. 

C) Izopor / Cartolina / Papel oficio / Fita adeziva. 

D) Cartolina / Papel oficio / Grampiador / Lápiz. 

 



QUESTÃO 18) De acordo com dados da Estratégia Saúde da Família (ESF), o número de ACS deve ser suficiente 

para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por agente e de 12 ACS por equipe 

de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, 

que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde. 

Tomando como exemplo o município de Fraiburgo, o qual possui aproximadamente 36.000 habitantes e, nas 

condições especificadas acima, qual deve ser o número mínimo de Equipes de Saúde da Família (ESF) e de 

Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), para atender aos requisitos? 

A) 09 ESF e 48 ACS.   B) 09 ESF e 108 ACS.      C) 08 ESF e 96 ACS.        D) 08 ESF e 52 ACS. 
_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 19) A Tabela a seguir mostra o comparativo de casos de dengue notificados em 2012 e 2013:  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 20) Analise os dados da tabela: 

 

Em conformidade com as informações da tabela 

podemos afirmar corretamente que 

A) o ganho de peso médio mensal é maior dos 2 aos 

3 anos, que dos 15 aos 18 meses. 

B) dos 15 aos 18 meses a criança apresenta um 

crescimento médio mensal superior as demais 

etapas tabeladas.     

C) o ganho de peso dos 15 aos 36 meses 

corresponde a 4,4 kg em média. 

D) dos 2 aos 3 anos a expectativa no tamanho é de 

um ganho médio mensal de 1,0 cm. 

 

Com base nos dados da Tabela, julgue as 

afirmativas a seguir: 

I. O único estado da região sul que 

apresentou crescimento na incidência de 

casos de dengue foi o Paraná. 

II. A região que apresentou menores 

percentuais de aumento nos casos de 

dengue foi o Nordeste. 

III. O pior desempenho nos casos de 

dengue, tanto em número de casos 

quanto na incidência, para o período 

analisado, ocorreu em Mato Grosso do 

Sul. 

IV. Na região Nordeste apenas o estado 

da Paraíba apresentou crescimento dos 

casos de dengue. 

V. Apenas a região Nordeste apresentou 

queda no número de casos de dengue.   

Estão corretas apenas as afirmativas 

A) I, II e IV. 

B) II, III e IV. 

C) I, IV e V. 

D) II, III e V.     

E)  


