Prova Formação de Agente Comunitário de Saúde
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
Questão 1
Leia as afirmativas a seguir:
I - O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988 para que toda a população
brasileira tenha acesso ao atendimento público de saúde.
II - Anteriormente, a assistência médica estava a cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (INAMPS), ficando restrita aos empregados que contribuíssem com a previdência social.
III - Atualmente, a atuação do Ministério da Saúde se resume às atividades de promoção de saúde e
prevenção de doenças.
Marque a seguir a opção CORRETA:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
Questão 2
De acordo com a Constituição Federal de 1988, art. 196, a saúde é, EXCETO:
a) direito de todos e dever do estado.
b) direito exclusivo das pessoas que contribuem com a previdência social.
c) garantida mediante políticas sociais e econômicas.
d) garantida mediante o acesso universal e igualitário.
Questão 3
De acordo com a Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006, são alguns fundamentos da Atenção Básica,
EXCETO:
a) possibilitar acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos.
b) desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita.
c) realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do
processo de planejamento e programação.
d) desestimular a participação popular e o controle social.
Questão 4
Sobre as características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, classifique as afirmações a
seguir em Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
( ) Definir território de atuação das UBS.
( ) Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população.
( ) Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.
( ) Promover o intercâmbio de experiências e estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas na
Atenção Básica.
Marque a opção que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:
a) V, V, V, F
b) F, V, V, V
c) V, F, F, F
d) F, V, F, V

Questão 5
Para que se possa conhecer a população, quais são suas condições de saúde e os riscos é necessário
elaborar um:
a) diagnóstico
b) plano de ação
c) cadastro
d) programa
Questão 6
Marque a seguir a opção que indica CORRETAMENTE a definição de indicadores.
a) São as relações inseparáveis entre objetos geográficos naturais e sociais.
b) Trata-se do conhecimento adquirido através do tratamento dos dados.
c) É um tipo de informação que tem a capacidade de indicar alguma coisa que queremos avaliar.
d) Refere-se a fase de levantamento de dados da região de abrangência.
Questão 7
O espaço geográfico de atuação de uma Equipe de Saúde da Família é denominado:
a) microárea de atuação
b) área de abrangência
c) área de setorização
d) mapa de área
Questão 8
De acordo com a lei 8080, de 1990, são princípios norteadores do SUS, EXCETO:
a) o direito à informação, para pessoas assistidas, sobre sua saúde.
b) a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo
usuário.
c) o acompanhamento, avalição e divulgação do nível de saúde da população e das condições
ambientais.
d) responsabilizar os municípios pela organização e coordenação do Sistema Nacional de Informação
em Saúde.
Questão 9
A produção e a turilização de informações sobre a saúde no Brasil se processam, principalmente, nas
seguintes instituições, EXCETO:
a) Sistema Único de Saúde - SUS
b) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
c) Instituições de ensino e pesquisa (INEP/MEC)
d) Associações empresariais

Questão 10
Leia as afirmativa a seguir.
I - No mundo, no que tange à ocorrência das doenças transmissíveis, novas doenças foram introduzidas, a
exemplo da AIDS e de outras que apresentam elevada velocidade de disseminação.
II - Doenças “antigas”, como a cólera e a dengue, foram definitivamente controladas, deixando de
representar problema para a população.
III - No Brasil, os diversos estudos sobre a situação de saúde da população apontam para a ocorrência, no
final do século XX, de declínio nas taxas de mortalidade devido às Doenças Infecciosas e Parasitárias/DIP.
Marque a seguir a opção CORRETA:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
Questão 11
São doenças transmissíveis com tendência declinante no Brasil, EXCETO:
a) difteria.
b) coqueluche.
c) tétano.
d) esquistossomose.
Questão 12
São consideradas doenças transmissíveis com quadro de persistência no Brasil, EXCETO:
a) sarampo.
b) hepatites.
c) tuberculose.
d) meningites.
Questão 13
Doenças transmissíveis emergentes são as que surgiram, ou foram identificadas, em período recente, ou
aquelas que assumiram novas condições de transmissão. Marque a seguir a opção que indica
CORRETAMENTE uma doença considerada emergente no Brasil:
a) doença de chagas.
b) febre tifoide.
c) AIDS.
d) malária.
Questão 14
Os vírus podem causar doenças em plantas e animais. Marque a seguir a opção que indica CORRETAMENTE
uma doença causada por vírus:
a) hidrofobia (raiva)
b) tuberculose
c) Hanseniase (lepra)
d) Difteria (crupe)

Questão 15
São doenças causadas por bactérias, EXCETO:
a) coqueluche.
b) tétano.
c) cólera.
d) febre amarela.
Questão 16
Marque a seguir a opção que indica CORRETAMENTE uma doença causada por protozoários (protozooses):
a) ascaridíase.
b) doença de chagas.
c) teníase.
d) ancilostomose.
Questão 17
A Atenção Primária à Saúde - APS dever ser orientada por alguns dos seguintes princípios, EXCETO:
a) primeiro contato.
b) longitudinalidade.
c) enfoque individual.
d) integridade.
Questão 18
De acordo com a Lei 11.350/2006, art. 3º, “O Agente Comunitário tem como atribuição o exercício de
atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias,
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do
gestor municipal, distrital, estadual ou federal”. São consideradas atividades do Agente Comunitário de
Saúde, na sua área de atuação, EXCETO:
a) a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade.
b) a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva.
c) o estímulo a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área de saúde.
d) a vigilância, controle e prevenção de doenças e promoção da saúde.
.
Questão 19
Além das atribuições definidas, são atribuições mínimas específicas ao Agente Comunitário de Saúde,
cabendo ao gestor municipal ou do Distrito Federal ampliá-las com as especificidades locais, EXCETO:
a) participar do gerenciamento de insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
b) trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a macroárea.
c) cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
d) orientar as famílias quanto aos serviços de saúde disponíveis.

Questão 20
Uma visita para ser bem feita, precisa ser planejada. Assim é preciso planejar o antes e verificar,
posteriormente à visita, se conseguiu as informações necessárias, vendo o que deu certo e o que pode ser
melhorado. Toda família dever ser visitada uma vez por mês, mas ela pode receber mais de uma visita, se
existir alguma situação de risco. São consideradas situações de risco, EXCETO:
a) recém-nascido amamentando no peito.
b) recém-nascido com menos de dois quilos e meio.
c) criança desnutrida.
d) gestante com problema de saúde.
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