CADERNO DE QUESTÕES - MODELO I
BASEADO NO GUIA PRÁTICO DO AGENTE
COMUNITARIO DE SAÚDE, MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2009. RESPONDA AS QUESTÕES 01
A 29.

01. Com relação à esquistossomose e as
ações relacionadas ao controle da mesma,
o trabalho em conjunto com a equipe de
saúde e instituições locais tem maiores
resultados na identificação permanente de
casos. Das ações profissionais, do
tratamento, do controle de cura e sinais e
sintomas é verdadeiro afirmar:
a) Agendar o controle de cura, que
consiste na realização de um
exame de fezes e hemograma
completo, após um mês de
tratamento.
b) Supervisionar a tomada em dose
única da medicação para a
esquistossomose, quando indicada.
c) Orientar a população sobre a
forma de evitar locais que possam
oferecer risco para a formação de
criadores de mosquitos.
d) Cerca de uma a três semanas após
o contato com o agente
transmissor, aparecem sintomas
como febre, dor de cabeça, falta de
apetite, náuseas, tosse, diarréia.
02. Com relação ao câncer de pênis é
incorreto afirmar:
a) O câncer de pênis é um tumor raro,
com
maior
incidência
em
indivíduos a partir dos 30 anos de
idade,
embora
possa
ser
encontrado em indivíduos mais
jovens;
b) Está
relacionado
às baixas
condições socioeconômicas ou de
instrução e a não higiene íntima;
c) O estreitamento do prepúcio
(fimose) é um fator predisponente;
d) Nas regiões de maior incidência, o
câncer de pênis supera os casos de
câncer de próstata e bexiga;

03. Com relação ao Registro Civil de
Nascimento e documentação básica,
assinale V para alternativas Verdadeiras e F
para alternativas Falsas.
( ) É preciso estar atento para as crianças
nascidas e que não foram registradas após
os 90 dias;
( ) Os povos indígenas tem o direito, mas
não são obrigados, ao Registro Civil de
Nascimento;
( ) O Registro Civil de Nascimento é
gratuito, mesmo quando feito após o prazo
legal, que é de 15 dias. Esse prazo se
amplia para até três meses nos lugares
com mais de 30 quilômetros de distância
da sede do cartório;
( ) A Declaração de Nascido Vivo é o
documento
que
é
emitido
pelo
estabelecimento de saúde onde a criança
nasceu. Se a criança não nasceu no hospital
e não tem a Declaração de Nascido Vivo, os
pais devem ir ao cartório com duas
testemunhas maiores de idade que
confirmem a gravidez e o parto.
Assinale a sequência correta:
a)
b)
c)
d)

F, F, V, V;
V, F, V, F;
V, V, V, V;
V, F, F, V;

4. Dentre as orientações que devem ser
dadas durante a visita domiciliar as
Famílias, onde há crianças recém-nascidas
(0 a 28 dias), o Agente Comunitário de
Saúde deve verificar as seguintes situações,
exceto:
a) Os dados de identificação do
nascimento por meio da caderneta
da criança;
b) Se já foram realizadas as vacinas –
SRC, Hepatite b;
c) Os cuidados com o coto umbilical;
d) A presença de sinais comuns em
recém-nascidos (na pele, na
cabeça, no tórax, no abdome e
genitálias), regurgitação, soluços,
espirros e fazer as orientações;

1

CADERNO DE QUESTÕES - MODELO I
5. São métodos anticoncepcionais que
requerem muita atenção, autocuidado e
disciplina por parte do casal, assim como,
não é recomendado para adolescentes e
mulheres com ciclo menstrual irregular:
a)
b)
c)
d)

Métodos comportamentais.
Métodos de barreira.
Dispositivo intrauterino (DIU).
Métodos hormonais.

6. Com relação ao esquema de vacinação
antitetânica para mulheres grávidas,
assinale a alternativa incorreta:
a) O esquema padrão é de três doses,
com intervalo de três meses entre
doses;
b) Mulher grávida que esteja com a
vacina em dia e que recebeu a
última dose a menos de cinco anos,
não precisa de reforço;
c) Mulher grávida que esteja com a
vacina em dia e que recebeu a
ultima dose a mais de cinco anos,
precisa receber um reforço;
d) A dose deve ser aplicada no
mínimo 20 dias antes da data
provável do parto;
7. Doença que ocorre apenas em um
determinado local ou região de forma
persistente e permanente, não atingindo
nem se espalhando para outras
comunidades. Estamos falando de:
a)
b)
c)
d)

Pandemia;
Epidemia;
Endemia;
Vigilância sanitária.

8. O índice de massa corporal (IMC) de uma
pessoa com peso de 56 Kg e altura de 1,60
m é:
a)
b)
c)
d)

21,8 K/m².
35 K/m².
17,5 K/m².
18 5 K/m².

9. O acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento da criança faz parte da
consulta na Unidade Básica de Saúde e
também deve ser acompanhado pelo
Agente Comunitário de Saúde durante a
visita domiciliar. Dentre os itens abaixo,
qual faz parte apenas do desenvolvimento
da criança?
a)
b)
c)
d)

Verificação do IMC para idade.
Verificação do Peso para idade.
Verificação da Estatura para idade.
Verificação do amadurecimento do
corpo.

10. Com relação às cólicas do bebê, é
errado afirmar:
a) Em geral, começam no fim da
terceira semana de vida e vão até o
fim do terceiro mês;
b) O bebê chora e se contorce;
c) Melhora quando suga o peito e
volta a chorar;
d) Orientar a fazer massagens na
barriga no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio e sem
movimentar as pernas em direção
à barriga;
11. Com relação à hanseníase é correto
afirmar:
a) É transmitida por um vírus que tem
a forma de bastão. Passa de pessoa
para outra por meio das secreções
das vias respiratórias;
b) A medicação é administrada em
doses supervisionadas a cada 21
dias;
c) No ato do comparecimento à
Unidade Básica de Saúde para
receber a medicação específica
preconizada,
de
modo
supervisionado, o paciente deve
ser submetido à revisão por parte
do médico e enfermeiro.
d) Afeta principalmente a pele e os
nervos
periféricos,
e
não
compromete articulações, olhos,
2

CADERNO DE QUESTÕES - MODELO I
testículos,
órgãos.

gânglios

e

outros

12. Com relação à higiene e conforto da
gestante é incorreto afirmar:
a) Para uma melhor higienização
íntima, a gestante pode tomar
banho sentada em bacias e pode
fazer uso de duchas dentro da
vagina;
b) Usar sapatos baixos e confortáveis.
Caso tenha dor lombar, poderá
utilizar saltos baixos;
c) É importante que ela use roupas
limpas e confortáveis e, se
possível, sutiã com alças largas e
com boa sustentabilidade, para
que as mamas fiquem apoiadas;
d) É recomendável evitar meias com
elástico muito apertado, que
podem causar varizes e sensação
de desconforto;
13. O Agente Comunitário de Saúde deve
orientar os idosos e familiares a manter
alguns números de telefone em locais de
fácil acesso, por exemplo, ao lado do
telefone ou grudado por imãs à geladeira.
Relacione os números de telefone aos
respectivos órgãos públicos:
(1)180
( )SAMU;
(2)193
( )Violência contra a Mulher;
(3)192
( ) Policia;
(4)190
( ) Corpo de Bombeiro;
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

4, 1, 3, 2;
3, 1, 4, 2;
3, 4, 1, 2;
4, 1, 2, 3;

14. Quanto mais cedo for realizado o
diagnóstico de gravidez, melhor será o
acompanhamento do desenvolvimento do
bebê e das alterações que ocorrem no
corpo da mulher. Possibilita prevenir,
identificar precocemente e tratar os
problemas que possam afetar a saúde do
bebê a da mulher. Qual a opção que não é
sinal sugestivo de gravidez:
a) Falta de menstruação;
b) Peitos doloridos e aumentados;
c) Teste de gravidez positivo;

d) Enjoos, tonturas e sonolência.
15. De modo geral, o adolescente
demonstra uma preocupação com a saúde
bucal. Das alterações bucais abaixo,
marque a alternativa incorreta:
a) Doenças Periodontais são doenças
das gengivas que podem progredir
afetando o osso que rodeia e
suporta os dentes;
b) A cárie é causada por bactérias e
que o beijo na boca é uma das
formas de transmissão;
c) Bruxismo é o ranger dos dentes;
d) Erosão Dentaria é a perda de
tecido dentário (esmalte) devido a
uma exposição a ácidos. Para evitar
a Erosão Dentaria é aconselhável
realizar a escovação dos dentes
nos primeiros 30 minutos após
ingerir alimentos ou bebidas
ácidas;

16. Dentre as características da pele do
recém-nascido e os cuidados com as
mesmas, assinale a alternativa correta:
a) Sua pele é avermelhada e
recoberta por uma camada de
gordura que serve de proteção e
aumenta
sua
resistência
a
infecções;
b) Podem ter pelos finos e longos nas
costas, orelhas e rosto que
desaparecem após o terceiro mês
de vida;
c) Podem aparecer alguns pontinhos
no nariz como se fossem pequenas
espinhas, que não se devem
espremer, pois podem inflamar.
Neste caso, encaminhar ao médico
para prescrever um creme, pois
são resultantes do calor ou
irritação produtos químicos;
d) Se o bebê apresentar coloração
amarelada
em
qualquer
intensidade, orientar banho de sol
de 5 a 15 minutos nas primeiras
horas do dia.
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17. A partir dos seis meses, as papas de
frutas, legumes, carnes e cereais podem
ser feitas com alimentos da região. Das
afirmativas abaixo relacionadas, marque a
incorreta:
a) Após o consumo de papas salgadas
não é indicado o consumo de suco
de fruta natural, por prejudicar a
absorção de ferro, tão importante
na prevenção da anemia;
b) Aos sete meses, a criança que
mama no peito já pode receber
duas papas salgadas por dia e duas
papas de fruta;
c) Aos seis meses, a criança que
mama no peito deve receber, além
do leite materno em livre demanda
ou sempre que sentir fome, uma
papa de fruta no meio da manhã,
uma papa salgada na hora do
almoço e uma papa de fruta no
meio da tarde;
d) As papas salgadas oferecidas as
crianças
não
devem
ser
liquidificadas, e sim amassadas
com garfo;
18. O alcoolismo, também conhecido como
“síndrome da dependência do consumo do
álcool” é considerado uma doença. Leia as
opções abaixo e marque a opção correta:
I- Compulsão é a necessidade de aumentar
a quantidade de álcool para sentir-se
“alto”;
II- Perda de controle é a inabilidade
frequente de parar de beber uma vez que a
pessoa já começou;
III- Dependência física é a ocorrência de
sintomas de abstinência, como náuseas,
suor, tremores e ansiedade, quando se
para de beber após um período bebendose muito.
IV- Tolerância é uma necessidade forte ou
desejo incontrolável de beber;
As afirmativas corretas são:
a)
b)
c)
d)

As afirmativas I II e IV.
As afirmativas I e IV.
As afirmativas II e III.
As afirmativas I, II, III e IV.

19. Com relação à amamentação, marque a
alternativa incorreta:
a) Diminui o risco de hipertensão,
colesterol alto e diabetes na
infância, na adolescência, na vida
adulta e na terceira idade;
b) A amamentação deve ser exclusiva
até o sexto mês de vida, permitido
apenas água filtrada ou fervida do
terceiro mês de vida em diante;
c) A amamentação diminui as
chances de a mãe ter câncer de
mama e de ovário;
d) Evita problemas nos dentes e na
fala e diminui o surgimento da
cárie;
20. A Doença Diarreica Aguda é uma
doença que pode ser causada por
bactérias, vírus e parasitos, caracterizada
principalmente pelo aumento do número
de evacuações aquosas (liquidas) ou de
pouca consistência. Frente a um caso de
diarréia o Agente Comunitário de Saúde
deve tomar as seguintes medidas, exceto:
a) Ao constatar os sinais de diarréia
aguda deve orientar o aumento do
consumo de líquidos disponíveis no
domicílio – preferencialmente leite
materno (em menores de dois
anos) e soro de reidratação oral
(SRO);
b) Na falta do SRO, soro caseiro, chás,
cozimento de farinha de arroz e
água de coco. Esses líquidos devem
ser usados após cada evacuação ou
vômito.
c) Se o vômito dificultar a aceitação,
deve-se oferecer a solução em
colheres, a cada um ou dois
minutos, aumentando o volume de
líquido gradualmente.
d) No caso de a criança estar com os
olhos fundos, ausência de lágrima,
bebendo líquidos rapidamente ou
com
dificuldade
de
beber,
apresentar sangue nas fezes ou
febre alta, o Soro Reidratante Oral
deverá
ser
ministrado
em
quantidade de meio copo a cada
quinze minutos;
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21. Atividades Instrumentais de Vida Diária
(AIVD) são atividades relacionadas a
participação no meio social e indicam a
capacidade
de
levar
uma
vida
independente na comunidade. Os três
conceitos importantes para a definição das
incapacidades são:
a) Autonomia,
independência
locomoção;
b) Autonomia,
dependência
locomoção;
c) Dependência,
convivência
independência;
d) Dependência, independência
autonomia;

e
e
e
e

22. Doença conhecida como paludismo ou
impaludismo:
a)
b)
c)
d)

Malária;
Dengue;
Tracoma;
Esquistossomose.

23. A Lei Federal N° 11.340, de 07 de
Agosto de 2006, também conhecida como:
a) Lei do teto salarial do Agente
Comunitário de Saúde;
b) Lei da regularização do exercício
profissional do Agente Comunitário
de saúde;
c) Lei Maria da penha;
d) Lei da criação do SUS.

24. Dengue é uma doença infecciosa febril
aguda causada pelo mosquito Aedes
aegypti. Marque a alternativa correta
quanto ao tempo de vida do mosquito:
a)
b)
c)
d)

12 a 24 horas;
24 a 72 horas;
10 a 25 dias;
30 a 35 dias;

25. O órgão que executa atividades de
proteção, prevenção e vigilância às vitimas
de qualquer tipo de violência e
responsabilização dos agressores. Estamos
falando de:
a) Conselhos tutelares;
b) Conselhos dos direitos das
mulheres;
c) Delegacias;
d) Conselho de defesa dos direitos da
criança e do adolescente;
26. O uso abusivo e dependente de álcool e
outras drogas devem ser entendidos como
um fenômeno complexo, que envolve
várias dimensões a serem avaliadas.
Dentre as opções abaixo relacionadas
marque a alternativa que não faz parte das
principais três dimensões ligadas à
dependência:
a) O contexto em que o individuo está
inserido;
b) O indivíduo e sua história de vida;
c) A substância com a qual o individuo
está se envolvendo;
d) A oferta e/ou acesso à droga;
27. Durante o período gestacional é
importante à ingestão de alimentos ricos
em vitaminas. Avalie os enunciados abaixo
e marque a alternativa que corresponde
aos enunciados verdadeiros:
I- A Vitamina A ajuda a evitar infecções,
protege a visão e ajuda no crescimento do
bebê;
IIA
Vitamina
B
favorece
o
desenvolvimento físico do corpo e protege
o sistema nervoso;
III- A Vitamina C é responsável pelo
fortalecimento dos músculos e de outros
tecidos do corpo;
IV- A Vitamina E ajuda a evitar infecções e
sangramentos nas gengivas e ajuda na
cicatrização de feridas e aumenta a
absorção do ferro presente nos alimentos;
Assinale a sequência correta
a) As alternativas I e II estão corretas;
b) As alternativas I, II e IV estão
corretas;
c) As alternativas II e IV estão
corretas;
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d) Todas as
corretas;

alternativas

estão

28. É uma experiência vivenciada por todos
os seres humanos, constituindo-se em uma
resposta quanto a situações de perigo ou
ameaças reais, como o estresse e desafios
do dia a dia. Portanto, é importante
diferenciar estado normal do estado
patológico, estamos falando de:
a)
b)
c)
d)

Depressão;
Ansiedade;
Síndrome do pânico;
Depressão da pessoa idosa;

29. As causas de deficiência em crianças
são agrupadas em três grupos: pré-natais,
perinatais e pós-natais. Assinale a
alternativa que não é causa pré-natal:
a) Tentativa de aborto mal sucedido;
b) Remédios tomados pela mãe
durante a gestação;
c) Bebê que entra em sofrimento
fetal por ter passado da hora de
nascer;
d) Perda de sangue durante a
gestação;

BASEADO NO MANUAL: O TRABALHO DO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009. RESPONDA
AS QUESTÕES 30 A 33.

30. O cadastramento das famílias das
microáreas possibilita o conhecimento das
reais condições de vida das famílias
residentes na sua área de atuação e da
equipe da Estratégia de Saúde da Família a
que você está inserido. O Máximo de
pessoas cadastradas por microáreas é:
a)
b)
c)
d)

850 pessoas;
750 pessoas;
650 pessoas;
550 pessoas;

31. O Conselho de Saúde é um colegiado
permanente e deve estar representado de
forma paritária, da seguinte forma:
a) Uma maioria dos representantes
dos trabalhadores (50%), mas
também com os usuários (25%),
gestores e prestadores de serviços
(25%);
b) Uma maioria dos representantes
dos gestores e prestadores de
serviços (50%), mas também com
os trabalhadores (25%), e de
usuários (25%);
c) Uma maioria dos representantes
dos usuários (50%), mas também
com os trabalhadores (25%),
gestores e prestadores de serviços
(25%);
d) Uma maioria dos representantes
de usuários (60%), mas também
com os trabalhadores (20%),
gestores e prestadores de serviços
(20%);
32. A equipe da Estratégia Saúde da Família
e composta minimamente por:
a) Um médico, um enfermeiro, um
auxiliar de enfermagem ou técnico
de enfermagem e Agentes
Comunitários de Saúde, cujo total
não deve ultrapassar a 10;
b) Um médico, um enfermeiro, um
auxiliar de enfermagem ou técnico
de enfermagem e Agentes
Comunitários de Saúde, cujo total
não deve ultrapassar a 12;
c) Um médico, um enfermeiro, um
auxiliar de enfermagem ou técnico
de enfermagem e Agentes
Comunitários de Saúde, cujo total
não deve ultrapassar a 10, um
cirurgião-dentista, auxiliar de
saúde bucal e/ou técnico em saúde
bucal;
d) Um médico, um enfermeiro, um
auxiliar de enfermagem ou técnico
de enfermagem e Agentes
Comunitários de Saúde, cujo total
não deve ultrapassar a 12 um
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cirurgião-dentista, auxiliar de
saúde bucal e/ou técnico em saúde
bucal;

33. A Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de
1990, dispõe sobre:
a) Criação do SUS;
b) Dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências
intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde;
c) Dispõe sobre a Regulamentação
do § 5º do art. 198 da Constituição
Federal,
dispõe
sobre
o
aproveitamento
de
pessoal
amparado pelo parágrafo único do
art. 2º da Emenda Constitucional
nº 51, de 14 de fevereiro de 2006;
d) Cria a Profissão de Agente
Comunitário de Saúde;

d) O Programa Saúde na Escola;

35. Somente é permitido a cada
profissional de saúde cadastrar-se em
apenas uma equipe da Estratégia Saúde da
Família, exceção:
a) Apenas médico e dentista, com
carga horária total de 40
horas/semanais;
b) Apenas médico, com carga horária
total de 40 horas/semanais;
c) Apenas médico e enfermeiro, com
carga horária total de 40
horas/semanais;
d) Apenas enfermeiro, com carga
horária
total
de
40
horas/semanais.

36. Os planos de carreira dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate às Endemias deverão obedecer às
seguintes diretrizes:

BASEADO NAS LEIS, PORTARIAS E
NORMAS QUE REGULAMENTAM A
ATENÇÃO
BÁSICA,
RESPONDA
AS
QUESTÕES 34 A 40.

34. A Política Nacional de Atenção Básica
considera os termos Atenção Básica e
Atenção Primária à Saúde como termos
equivalentes. Qual dos itens abaixo
corresponde à estratégia prioritária para
expansão e consolidação da atenção básica
segundo a Política Nacional de atenção
Básica?
a) Aumento das Unidades Básicas de
Saúde;
b) O Programa Agente Comunitário
de Saúde (PACS);
c) A Estratégia Saúde da Família (ESF);

I - Remuneração paritária dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate às Endemias;
II - Definição de metas dos serviços e das
equipes;
III - Estabelecimento de critérios de
progressão e promoção;
IV - Adoção de modelos e instrumentos de
avaliação que atendam à natureza das
atividades;
Dentre as diretrizes acima citadas é
correto afirmar:
a) Apenas os itens I, II e IV estão
corretos;
b) Apenas os itens I, III e IV estão
corretos;
c) Apenas os itens I, II, e III estão
corretos;
d) Os itens I, II, III e IV estão corretos;
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d) Ordenar as redes;

37. É prevista a implantação da Estratégia
de Agentes Comunitários de Saúde nas
Unidades Básicas de Saúde como uma
possibilidade para a reorganização inicial
da atenção básica, com vistas à
implantação gradual da Estratégia Saúde
da Família ou como forma de agregar os
agentes comunitários a outras maneiras de
organização da atenção básica. São itens
necessários à implantação desta estratégia,
exceto:
a) A existência de uma Unidade
Básica de Saúde, inscrita no
sistema de cadastro nacional
vigente, que passa a ser a Unidade
Básica de Saúde de referência para
a equipe de agentes comunitários
de saúde;
b) A existência de um médico na
Unidade Básica de Saúde para dar
suporte à equipe de Agente
Comunitário de Saúde;
c) A existência de um enfermeiro
para até, no máximo, 12 Agentes
Comunitários de Saúde e, no
mínimo, quatro, constituindo,
assim, uma equipe de Agentes
Comunitários de Saúde;
d) O cumprimento da carga horária
integral de 40 horas semanais por
toda a equipe de agentes
comunitários,
composta
por
Agente Comunitário de Saúde e
enfermeiro supervisor.
38. Dentre as funções da atenção básica
para contribuir com o funcionamento das
Redes de Atenção Saúde, uma diz “ser a
modalidade de atenção e de serviço de
saúde com o mais elevado grau de
descentralização e capilaridade, cuja
participação no cuidado se faz sempre
necessária”. Estamos falando de:
a) Ser base;
b) Ser resolutiva;
c) Coordenar o cuidado;

39. São atribuições comuns a todos os
profissionais que atuam na atenção básica:
a) Realizar busca ativa e notificar
doenças e agravos de notificação
compulsória e de outros agravos e
situações de importância local;
b) Encaminhar, quando necessário,
usuários a outros pontos de
atenção, respeitando fluxos locais,
mantendo sua responsabilidade
pelo acompanhamento do plano
terapêutico deles;
c) Participar das atividades de
atenção realizando procedimentos
regulamentados no exercício de
sua profissão na UBS e, quando
indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações
etc.);
d) Cadastrar todas as pessoas de sua
microárea e manter os cadastros
atualizados;
40. É uma atribuição apenas do Agente
Comunitário de Saúde:
a) Realizar atividades programadas e
de
atenção
à
demanda
espontânea;
b) Participar
do
processo
de
territorialização e mapeamento da
área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e
indivíduos expostos a riscos e
vulnerabilidades;
c) Manter
atualizado
o
cadastramento das famílias e dos
indivíduos
no
sistema
de
informação indicado pelo gestor
municipal e utilizar, de forma
sistemática, os dados para a
análise da situação de saúde,
considerando as características
sociais, econômicas, culturais,
demográficas e epidemiológicas do
território, priorizando as situações
8
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a serem acompanhadas no
planejamento local;
d) Trabalhar com adscrição de
famílias em base geográfica
definida, a microárea;
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