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NOME: 

CPF: ASSINATURA: 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
1. Você receberá do chefe de sala o material descrito a seguir:  

A. Este Caderno de Questões Objetivas, com 10 (dez) questões de múltipla escolha;  

B. Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetiva. 

2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:  

A. Conferir se seu nome, e CPF que constam na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que você 

recebeu;  

B. Caso exista algum erro de digitação ou impressão, no seu caderno de prova, cartão 

resposta, comunique imediatamente ao chefe de sala, a fim de que seja registrado em Ata de 

Sala e seja feita devida substituição. 

C. Leia atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;  

D. Assine o Cartão de Respostas no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta de 

material transparente.  

3. Esta prova terá duração de 03 (três) horas, tendo seu início previsto às 9:00h e término às 

12:00h (horário local). Os portões serão abertos a partir das 08h15min e fechados, 

impreterivelmente, às 8h45min; 

4. . Cada questão objetiva apresenta 05 (cinco) opções de resposta, identificadas com as letras 

(A), (B), (C), (D) e (E);  

5. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas, 

e em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato; 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no 

mínimo, um hora após o início da prova;  

7. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode 

conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.  

8. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a Prova, Cartão 

de Respostas, devidamente preenchidos e assinados ao chefe da sala. Aquele que descumprir 

esta regra será ELIMINADO. 
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QUESTÃO 1 – Análise as afirmativas abaixo 

quanto à história da saúde pública no Brasil 

I – Na maioria do tempo, se pautou por uma 

cultura hospitalocêntrica;  

II – Sempre privilegiou as pessoas que mais 

precisavam; 

III – por muito tempo esteve disponível apenas 

para quem possuía trabalho formal; 

IV – Teve, na década de 80, uma tendência a 

aumentar a importância da saúda básica, 

seguindo influências de grandes e eventos 

internacionais, como a Alma Ata; 

V – Teve um grande marco em 1986, com a 

criação do SUS na 8ª conferência nacional de 

saúde. 
Fonte: LIMA, RENATO RODRIGUES. Sistema Único de Saúde: antecedentes, 

percurso, perspectivas e desafios. Revista Saúde e Meio Ambiente, v. 5, n. 3, p. 

1-5, 2017. 

 

Assinale a alternativa em que apresenta 

afirmativas verdadeiras 

a) I, III e IV. 

b) I, II e V. 

c) Apenas II e IV 

d) Todas as alternativas. 

e) I, III, IV e V. 

 

QUESTÃO 2 – Análise as afirmativas abaixo 

quanto aos níveis de atenção à saúde: 

I – As UBS fazem parte da atenção primária, 

funcionando como uma das portas de entrada; 

II – Serviços de urgência e emergência, como as 

UPAS, compõem a atenção secundária, que é a 

atenção voltada para as urgências, que não 

possui especialidades; 

III–Exames como raio-x, tomografia 

computadorizada e ressonância nuclear 

magnética só podem ser realizados na atenção 

terciária, que contempla os serviços de alta 

complexidade; 

 IV – Serviços de reabilitação são parte da 

atenção terciária, já que nesses casos a doença 

já está instalada; 

V – Na atenção básica, podem ser realizadas 

ações de prevenção, proteção, promoção e até 

recuperação de saúde. 
Fonte: LIMA, RENATO RODRIGUES. Sistema Único de Saúde: antecedentes, 

percurso, perspectivas e desafios. Revista Saúde e Meio Ambiente, v. 5, n. 3, p. 

1-5, 2017. 

 

Assinale a alternativa em que apresenta 

afirmativas verdadeiras 

a) I, III e IV. 

b) I, II e V. 

c) Apenas II e IV 

d) Todas as alternativas. 

e) I, III, IV e V. 

 

QUESTÃO 3 - Para analisarmos o contexto de 

saúde em que os indivíduos estão inseridos se 

faz necessário considerar as condições que 

aumentam os riscos de adoecimento em 

pessoas. Dentre estas condições: 

I – Baixa renda; 

 II – Desemprego; 

III – Automedicação;  

IV – Acesso à internet; 

V – Descontinuidade de tratamento. 
 

Fonte: Agente comunitário de saúde (ACS). 2. Atenção básica. 3. Educação em 

saúde. I. Título.II. Série. 

Assinale a alternativa em que apresenta as 

condições que aumentam o risco de 

adoecimento correta: 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II, IV e V. 

c) Apenas IV 

d) Todas as alternativas. 

e) I, II, III e V. 

  

QUESTÃO 4 – Assinale a alternativa que melhor 

descreve o PRINCÍPIO DE EQUIDADE: 
Fonte: LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. 

 

a) A saúde com uma perspectiva 

biopsicossocial. 

b) Todos devem ser tratados de maneira 

igual na Unidade de Saúde. 

c) Acesso à saúde sem barreiras ou 

privilégios. 

d) A saúde é um direito de todos e dever 

do estado. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 5 – Para manutenção da saúde e 

qualidade de vida é necessário um bom 

abastecimento de água potável. Sobre ações 

para melhoria da qualidade da água no 

domicilio por meio de medidas simples marque 

a alternativa correta: 
Fonte: Manual integrado de vigilância epidemiológica da cólera, Brasília 2008 

 

a) Adicionar pequenas quantidades de 

álcool à 70% nos reservatórios de água. 

b) Manter os reservatórios de água 

destampados ou sem cobertura para melhor 

circulação de ar. 

c) Acrescentar dosagens controladas de 

hipoclorito de sódio a 2,5% nos reservatórios 

de água e aguardar 30 min para consumo. 

d) Devem ser usadas peneiras para retirar 

impurezas dos reservatórios de água, tornando 

assim próprio para consumo. Todas as 

alternativas estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 6 – São consideradas atividades do 

Agente Comunitário de Saúde compartilhadas 

com os demais membros da equipe, em sua 

área geográfica de atuação, EXCETO: 
Fonte: LEI Nº 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018. 

 

a) a participação no planejamento e no 

mapeamento institucional, social e 

demográfico; 

b) a consolidação e a análise de dados 

obtidos nas visitas domiciliares; 

c) a realização de ações que possibilitem 

o conhecimento, pela comunidade, de 

informações obtidas em levantamentos soco 

epidemiológicos realizados pela equipe de 

saúde; 

d) a realização de consulta clínica para 

resolução de demandas de saúde da população 

adscrita; 

e) a orientação de indivíduos e de grupos 

sociais quanto a fluxos, rotinas e ações 

desenvolvidos no âmbito da atenção básica em 

saúde; 

 

 

 

 

QUESTÃO 7 – Quanto à relação das ações 

propostas pelo Agente Comunitário de Saúde 

com a história natural da doença, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
Fonte: LEAVELL, H.; CLARK, E.G. Medicina Preventiva. São Paulo: 

McGraw-Hill, 1976. 

 

a) A orientação de atividade física para 

prevenção de obesidade e possíveis 

complicações deste fator de risco é um 

exemplo de ação na fase da pré- patogênese. 

b) Na fase pré-clínica, pode-se trabalhar 

com a sensibilização da população quanto à 

importância do exame para detecção de câncer 

de próstata antes mesmo do aparecimento dos 

sintomas. 

c) Realizar um grupo de controle da 

pressão arterial em pacientes hipertensos 

visando diminuir a incidência de Acidente 

Vascular Cerebral na comunidade é um 

exemplo de limitação do dano na fase de 

patogênese precoce. 

d) Na prevenção secundária, o ACS 

poderia organizar um grupo de pacientes com 

sequela de Chikungunya para atendimento 

fisioterapêutico em grupo. 

e) Um exemplo de ação na fase de 

prevenção terciária seria a organização de um 

grupo de cuidadores de pacientes acamados 

para orientá-los sobre mudanças de decúbito 

para que eles consigam conviver melhor com a 

fase da doença avançada (complicações). 

  

QUESTÃO 8 – Podem compor a equipe de 

saúde da família, EXCETO: 
 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Série E. Legislação em Saúde) 

 

a) Médico generalista; 

b) Agente Comunitário de Saúde; 

c) Enfermeiro; 

d) Cirurgião Dentista Generalista; 

e) Pediatra; 
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QUESTÃO 9 – No que diz respeito à atuação do 

Agente Comunitário de Saúde, analise as 

alternativas abaixo, colocando V para as 

afirmações verdadeiras e F para as falsas: 
Fonte: LEI Nº 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018 

(  ) A atuação deve conter planejamento, ação e 

avaliação; 

(  ) As ações devem buscar tanto a educação da 

população quanto a participação popular; 

( ) No âmbito da intersetorialidade, a parceria 

com igrejas deve ser evitada por poder afastar 

usuários de credos diferentes; 

(  ) O ACS pode avaliar tanto suas próprias 

ações quanto auxiliar na avaliação das ações da 

equipe; 

( ) O ACS deve evitar manter o 

acompanhamento de pacientes transferidos 

para hospitais em outras cidades para não 

desrespeitar os princípios de regionalização e 

hierarquização. 

A sequência que preenche corretamente os 

espaços acima é: 

a) V-V-V-V-V. 

b) V-V-F-V-F. 

c) F-F-F-F-F. 

d) V-F-V-F-V 

e) F-V-V-F-F. 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa CORRETA 

quanto à Atenção Básica na Saúde do adulto: 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO 

INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM(Princípios e Diretrizes). Brasília: Ministério da 

Saúde, 2018. 

 

a) As mortes violentas são a causa mais 

comum de morte entre homens e mulheres 

jovens. 

b) O Câncer de próstata é o segundo mais 

comum entre os homens, atrás apenas do de 

pulmão. 

c) São considerados adultos, no Brasil, 

homens e mulheres dos 18 aos 65 anos. 

d) As três alternativas acima estão 

corretas. 

e) Nenhuma das alternativas acima está 

correta. 

 

 

 

 

 

 

  


