CADERNO DE QUESTÕES – MODELO II
BASEADO NO GUIA PRÁTICO DO AGENTE
COMUNITARIO DE SAÚDE, MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2009. RESPONDA AS QUESTÕES 01
A 31.

01. O uso de drogas ilícitas trazem
sensações das mais variadas possíveis.
Assinale a droga que traz sensação de
redução de sensação de fome, dor e frio e
produção de sensações agradáveis:
a)
b)
c)
d)

Crack;
Cola de sapateiro;
Maconha;
Cocaína;

02. O Agente Comunitário de Saúde e o
Agente de Controle de Endemias são
profissionais com papéis fundamentais,
pois são a ligação entre a comunidade e os
serviços de saúde. Dentre as ações de
vigilância em saúde e controle de vetores,
é uma ação específica do Agente de
Controle de Endemias:
a) Identificar sinais e sintomas dos
agravos/doenças e orientar os
casos suspeitos para procurarem a
Unidade Básica de Saúde para
diagnóstico e tratamento de
acordo com as orientações da
Secretaria Municipal de Saúde;
b) Realizar, quando indicada, a
aplicação
de
larvicidas/moluscocidas químicos e
biológicos;
a
borrifação
intradomiciliar de efeito residual; e
a aplicação espacial de inseticidas
por meio de nebulizações;
c) Incentivar
e
mobilizar
a
comunidade para desenvolver
ações
simples
de
manejo
ambiental para controle de vetores
(insetos, roedores, moscas, entre
outros);
d) Atuar nas residências, informando
os seus moradores sobre as
doenças – seus sintomas e riscos –,
os agentes transmissores e as
medidas de prevenção.

03. Uma doença infectocontagiosa que
muito preocupa os profissionais de saúde é
a Tuberculose. Leia as opções abaixo e
marque a opção correta:
I - Atinge os pulmões (forma pulmonar),
mas também pode atingir outros órgãos
como ossos, rins, meninges, entre outros
(forma extrapulmonar);
II - A presença de Cicatriz de Vacina de
BCG, quer dizer que a pessoa é vacinada e,
portanto, está imune a doença;
III - Nem todas as pessoas expostas ao
bacilo da tuberculose se infectam, assim
como nem todas as pessoas infectadas
com o bacilo desenvolvem a doença;
IV - Pessoas infectadas com o bacilo podem
apresentar sintomas da doença até dois
anos após o convívio com o doente;
a)
b)
c)
d)

Se apenas I e II estão corretas.
Se apenas I, II e IV estão corretas.
Se apenas I, III e IV estão corretas.
Se todas estão erradas.

04. Uma das estratégias propostas pelo
Ministério da Saúde para identificar a
população
idosa
em
risco
de
doenças/agravos à saúde é:
a) O correto preenchimento da
caderneta de saúde da pessoa
idosa e seu acompanhamento
pelos profissionais de saúde;
b) O acompanhamento das famílias e
as visitas domiciliares por Agentes
Comunitários de Saúde;
c) As visitas domiciliares realizadas
por equipes da Estratégia de Saúde
da Família;
d) A
distribuição
gratuita
de
medicamentos para hipertensão e
diabetes;
05. São doenças que não são transmitidas
por mosquitos:
a)
b)
c)
d)

Malária e esquistossomose;
Dengue e malária;
Tracoma e esquistossomose;
Tracoma e malária.
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06. A Política Nacional de Atenção Integral
à Saúde do Homem foi lançada pelo
Ministério da Saúde em:
a)
b)
c)
d)

2000;
2008;
2009;
2011;

07. Nos últimos anos muito tem se falado
sobre a Violência Contra a Mulher. A
metade das queixas de violência familiar
apresentadas pelas mulheres é:
a)
b)
c)
d)

Violência sexual;
Agressão verbal;
Feminicídio;
Agressão física;

08. Dengue é uma das doenças mais
frequentes no Brasil, tem como vetor o
mosquito Aedes aegypti. Sobre o mosquito
vetor da Dengue marque V para
Verdadeiro e F para Falso:
( ) No seu ciclo de vida o mosquito
apresenta três fases: ovo, larva e pupa;
( ) A fêmea põe ovos de quatro a seis vezes
durante sua vida e em cada vez põe cerca
de 1.000 ovos em locais com água parada;
( ) Um ovo de Aedes aegypti pode
sobreviver por até 450 dias, mesmo que o
local onde ele foi depositado fique seco;
( ) Quando não encontra recipientes
apropriados (criadouros) a fêmea do Aedes
aegypti, em casos raros, pode voar a
grandes distâncias em busca de outros
locais para depositar seus ovos;
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

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

09. O planejamento familiar baseia-se no
respeito aos direitos sexuais e aos direitos
reprodutivos. Tratando-se de direitos
reprodutivos e métodos anticoncepcionais,
assinale a afirmativa correta:
a) A esterilização masculina e
feminina não é um método
anticoncepcional irreversível que
consiste em uma operação que se
realiza no homem ou na mulher
com o objetivo de se evitar
definitivamente a possibilidade de
gravidez;
b) Contraceptivos de emergência póscoital podem ser utilizados como
método
de
contracepção
frequente;
c) Existe um método ideal para cada
tipo de pessoa, por isto, deve-se
procurar um profissional de saúde
para fazer a indicação do mesmo;
d) O planejamento familiar pode ser
feito pela mulher, pelo homem ou
pelo casal. Adolescentes também
têm
direito,
desde
que
acompanhado por responsável;
10. As portarias publicadas em 2006 que
trazem a população idosa para o centro
das prioridades do SUS são:
a)
b)
c)
d)

Portaria 648 e portaria 2.488;
Portaria 648 e lei 8.080;
Portaria 2.488 e portaria 399;
Portaria 2.528 e portaria 399;

11. O consumo de alimentos ricos em ferro
previne a anemia e ajuda a levar oxigênio
para o bebê, por meio do sangue da mãe. A
gestante tem maior aproveitamento do
ferro quando come na mesma refeição
alimentos ricos em:
a)
b)
c)
d)

Vitamina C e Vitamina A;
Vitamina C e Cálcio;
Vitamina A e Iodo;
Vitamina B e vitamina C;
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12. Desde os primeiros dias de vida, a
adoção de cuidados com a saúde bucal
deve ser estimulada e motivada pelos
profissionais da equipe de saúde.
Apresentamos abaixo algumas alterações
em saúde bucal mais frequente nas
crianças. Marque a alternativa correta:
a) A Candidíase conhecida como
“sapinho”,
é
uma
doença
infecciosa causada por bactérias.
Apresenta-se
como
placa
esbranquiçada e mole que recobre
a língua, bochecha ou palato mole;
b) A língua geográfica são áreas lisas
localizada na língua com margens
limitadas e bem definidas que
imitam o formato de um mapa, por
este motivo que são denominadas
língua geográfica. O Agente
Comunitário de Saúde deve ficar
atento, pois requer tratamento
para aliviar a dor e evitar
complicações;
c) A Gengivite de Erupção é uma
inflamação localizada na gengiva
devido ao surgimento dos dentes
de leite. O bebê pode sentir dor,
febre e recusa à alimentação. O
Agente Comunitário de Saúde
pode indicar algumas medidas
caseiras, como chá gelado de
camomila ou malva e orientar a
procurar o dentista da área;
d) Hematoma de Erupção é uma lesão
de coloração azulada na região do
dente que está nascendo. Por
tratar-se de hematoma deve ser
encaminhado o mais rápido
possível ao dentista da área;
13. Marque a alternativa que não é uma
pandemia:
a)
b)
c)
d)

AIDS;
Tuberculose;
Câncer;
Peste

14. Dentre os muitos tipos de deficiência,
temos a Paralisia Cerebral. Marque a
alternativa correta quanto a esta
deficiência:
a) Paralisia cerebral não é sinônimo
de deficiência intelectual;
b) Uma pessoa com paralisia cerebral,
necessariamente, terá algum tipo
de deficiência com o raciocínio e
linguagem;
c) Se a pessoa com paralisia cerebral
for acamada, sua posição deve ser
modificada no mínimo, a cada 12
horas. Isso é muito importante
para evitar deformidades;
d) Evitar que a pessoa passe por
situações estressantes para que
não
tenha
evacuações
involuntárias e convulsões;
15. Na temática: Uso Abusivo de Álcool e
Outras Drogas há a necessidade de se
enfatizar a diferença entre gêneros.
Marque V para Verdadeiro e F para Falso
no que se refere ao abuso de álcool em
mulheres:
( ) As mulheres em geral, por sua
constituição
biológica, têm
menor
sensibilidade ao uso de álcool que os
homens;
( ) As mulheres precisam de menores
quantidades de álcool para se alcoolizarem
e desenvolverem problemas devido ao uso
crônico;
( ) Mulheres com dependência de álcool
costumam sofrer maior estigmatização que
os homens e seu uso geralmente se dá fora
do ambiente domestico;
( ) Não existem quantidades seguras para
gestação. O uso de álcool neste período
pode acarretar síndrome alcoólico-fetal;
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

V, V, F, V;
V, F, F, V;
F, V, F, V;
V, F, F, F;
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16. O acompanhamento de crianças é uma
etapa fundamental e prioritária do
trabalho do Agente Comunitário de Saúde.
Dentre as ações abaixo, assinale a que é a
mais eficaz para a redução da
morbimortalidade das crianças:
a) O incentivo ao aleitamento
materno;
b) A busca ativa dos faltosos às
vacinas e consultas;
c) O incentivo ao cumprimento do
calendário vacinal;
d) A prevenção de acidentes na
infância;
17. Durante o primeiro mês de vida e
principalmente no primeiro dia, deve-se
dar atenção ao funcionamento intestinal
do recém-nascido. Assinale a alternativa
correta quanto às características das
eliminações e cuidados com o recémnascido:
a) Nas primeiras 24 horas de vida, os
recém-nascidos
eliminam
o
colostro (que é verde bem escuro,
quase preto e grudento, parecendo
graxa), depois as fezes se tornam
esverdeadas e, posteriormente,
amareladas e pastosas;
b) As crianças amamentadas no peito
costumam
apresentar
varias
evacuações por dia, mas se as
fezes forem liquidas, mesmo que o
bebê esteja ganhando peso e
mamando bem, trata-se de diarréia
e necessita de cuidados;
c) Se o bebê esta mamando só no
peito e fica alguns dias sem
evacuar, deve-se orientar chás ou
sucos laxantes;
d) Alguns bebês não evacuam todos
os dias e chegam a ficar até uma
semana sem evacuar. Se, apesar
desse tempo, as fezes estiverem
pastosas e a criança estiver
mamando bem, isso não é
problema;

18. Durante a gestação a mulher precisa
ter mais atenção e cuidado na escolha dos
alimentos. Com relação à alimentação da
gestante é incorreto afirmar:
a) A gestante deve comer no mínimo
seis vezes ao dia, em menores
quantidades: café da manhã,
lanche, almoço, lanche, jantar e
ceia;
b) Não é mito o fato que durante a
gestação a mulher precisa comer
por dois;

c) Após as refeições, a gestante deve
ingerir meio copo de suco de fruta
ou comer uma fruta;
d) Usar adoçantes somente
recomendação médica;

com

19. Com relação ao preventivo do câncer
do colo uterino marque a alternativa
incorreta:
a) Inicialmente, o exame deve ser
feito a cada ano e, caso dois
exames seguidos (em um intervalo
de 01 ano) apresentarem resultado
normal, o exame poderá ser feito a
cada 03 anos;
b) Pode ser usado ducha ou
medicamentos
vaginais
e
anticoncepcional local até 24 horas
antes do exame;

c) Toda mulher que tem ou já teve
atividade sexual deve submeter-se
ao
exame
preventivo,
especialmente se tiver na faixa
etária dos 25 aos 59 anos de idade;
d) Mulheres grávidas podem fazer
tranquilamente o preventivo sem
prejuízo para si ou para o bebê;
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20.
Na assistência à saúde do adulto
uma das grandes preocupações são as
doenças crônicas, uma destas é a Diabetes
Mellitus. Marque a alternativa correta
quando o assunto é Diabetes Mellitus:
a) O Tipo II pode ocorrer de forma
rapidamente
progressiva,
principalmente, em crianças e
adolescentes, ou de forma
lentamente
progressiva
em
adultos;
b) O Tipo I normalmente ocorre após
os 40 anos e, usualmente, se
controla apenas com dieta,
atividade física e/ou medicamento
oral;
c) É uma doença que acontece
quando o organismo produz pouca
ou nenhuma insulina e tem como
fatores de risco a hipertensão
arterial, colesterol e triglicerídeos
elevados;
d) No Tipo II necessita de uso diário
de
insulina
para
manter
controlado;
21. A triagem neonatal tem como objetivo
diagnosticar doenças a tempo de fazer o
tratamento precocemente. Dentre estes
exames de diagnóstico, um deve ser
realizado de preferência ainda na
maternidade, mas pode ser feito na UBS
pelo médico treinado, nos três primeiros
anos de vida. Estamos falando de:
a)
b)
c)
d)

Teste do pezinho;
Teste da orelhinha;
Teste do olhinho;
Todas as alternativas acima estão
erradas.

22. Vacina que normalmente é aplicada
durante a Campanha Nacional de
Vacinação do Idoso nos indivíduos que
convivem em instituições fechadas com
apenas um reforço cinco anos após a dose
inicial é:
a) Dupla bacteriana;
b) Febre amarela;
c) Pneumococo;
d) Influenza;

23. A adolescência é uma etapa da vida
compreendida entre a infância e a fase
adulta, marcada por um complexo
processo
de
crescimento
e
desenvolvimento
físico,
moral
e
psicológico. Dentro desta temática marque
V para Verdadeiro e F para Falso.
( ) A Lei brasileira considera adolescente a
faixa etária de 10 a 18 anos;
( ) Na atenção à saúde, traduz-se no direito
de
ter
privacidade
na
consulta,
atendimento em espaço apropriado e de
ter assegurada a garantia de que as
questões discutidas durante uma consulta
ou uma entrevista não serão informadas
aos seus pais ou responsáveis, sem o
consentimento dele, o que chamamos de
consentimento informado.
( ) O acesso aos métodos contraceptivos e
à orientação sobre o planejamento
reprodutivo deve ser facilitado e discutido
na perspectiva de seus direitos.
( ) Todo adolescente com suspeita de DST
que apresente os sinais ou queixas, deve
ser orientado a procurar a UBS,
acompanhado por um responsável, para
um exame clínico.
Assinale a alternativa que corresponde a
sequencia correta:
a)
b)
c)
d)

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

24.
Dentre as alterações em saúde
bucal mais frequentes nos idosos, uma é
doença sem dor e o único sinal é o
sangramento durante a escovação e, se a
pessoa deixa de escovar o local, pode
piorar ainda mais a situação. Como
consequência, o dente fica mole e poderá
cair. Estamos falando de:
a)
b)
c)
d)

Candidíase;
Doenças periodontal;
Raízes dentárias expostas;
Feridas de longa duração
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25. Os transtornos alimentares vêm
crescendo em incidência nas últimas duas
décadas e se manifestando cada vez mais
precocemente.
Dos
transtornos
alimentares na adolescência é incorreto
afirmar:
a) Os transtornos estão associados
com uma distorção da imagem
corporal, na qual a pessoa, apesar
de bastante magra, ainda assim
continua se achando gorda;
b) Anorexia Nervosa é caracterizada
por uma severa restrição alimentar
que é imposta pela própria pessoa.
A doença geralmente começa de
forma gradual e provoca a
princípio,
desnutrição
e
desidratação;
c) Na Bulimia Nervosa é comum que
a pessoa coma uma quantidade
exagerada de alimentos e depois
utilize métodos compensatórios,
tais como a indução de vômitos, o
uso de laxantes e diuréticos e a
prática de exercício por tempo
prolongado e de forma a ficar
prostrada, exausta, para evitar o
ganho de peso;
d) Os transtornos alimentares não
têm como fator desencadeante
eventos
como
a
perdas
importantes,
separações,
mudanças, doenças orgânicas,
depressão, ansiedade e distúrbios
da imagem corporal;
26. É uma infecção nos olhos causada por
uma bactéria. É considerada a principal
causa de cegueira evitável no mundo.
Alguns sintomas são: lacrimejamento
sensação de cisco no olho sensibilidade à
luz, coceira, sinais de secreção com pus em
pequena quantidade, olho seco e
diminuição da visão. Estamos falando de:
a)
b)
c)
d)

Catarata;
Conjuntivite
Tracoma;
Hordéolo ( terçol);

27. Se no domicilio tiver uma gestante que
ainda não iniciou o pré-natal, o Agente
Comunitário de Saúde deverá tomar as
seguintes providências, exceto:
a) Orientá-la
a
procurar
a
maternidade de referencia para
iniciar o pré-natal, pois é
considerado pré-natal de alto risco;
b) Avisar sua equipe sobre a gestante
que não realizou consulta;
c) Orientá-la a buscar a unidade
básica de saúde;
d) Caso ela não compareça para
iniciar o pré-natal, deverá ser feita
busca ativa;

28. Com relação às características físicas do
recém-nascido, marque a alternativa
incorreta:
a) Alguns bebês nascem com cabeça
pontuda, o nariz achatado e os
olhos
“vesgos”.
Essas
características são anormais e
devem ser acompanhadas pelo
pediatra;
b) Algumas marcas podem aparecer
na pele resultantes do trabalho de
parto, independente da habilidade
da pessoa que fez o parto;
c) Os bebês nascem vermelhinhos,
amassados e inchados;
d) Normalmente os bebês nascem
com peso entre 2,5 Kg e 4 Kg e sua
altura fica entre 47 e 54
centímetros;

29. Vacina que evita a diarréia por
rotavírus é conhecida como:
a)
b)
c)
d)

VOP;
SRC;
DTP+Hib;
VORH;
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30.
O puerpério é o período do
nascimento do bebê até 45 dias após o
parto. Neste período o Agente Comunitário
de Saúde deverá dar as seguintes
orientações, exceto:
a) Ela deve retornar ao hospital na
ocorrência de sinais de infecção:
febre, dor e sangramento;
b) Deve realizar duas consultas até o
42º dia após o parto;
c) Ser estimulada para amamentar o
bebê,
caso
não
haja
contraindicação;
d) Conferir no cartão da criança se
tomou vacina contra Febre
Amarela.
31. Dos sintomas de depressão abaixo
relacionados 03 são considerados sintomas
principais e 01 sintoma acessório. Assinale
a alternativa que corresponde ao sintoma
acessório:
a)
b)
c)
d)

Fadiga;
Ideias de suicídio;
Humor deprimido;
Perda de interesse pela vida;

BASEADO NO MANUAL: O TRABALHO DO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009. RESPONDA
AS QUESTÕES 32 A 34.
32. São atividades do Agente Comunitário
de saúde, exceto:
a) Acompanhar a situação de saúde
das pessoas, para ajudá-las a
conseguir bons resultados;
b) Orientar as pessoas, de acordo
com as instruções da equipe de
saúde;
c) Permanecer na Unidade Básica de
Saúde, para facilitar a sua
localização
por
parte
da
comunidade;
d) Identificar áreas e situações de
risco individual e coletivo;

33. O SUS deve disponibilizar serviços que
promovam a justiça social, que canalizem
maior atenção aos que mais necessitam,
diferenciando as necessidades de cada um.
Traduz-se no tratamento desigual aos
desiguais, devendo o sistema investir mais
onde e para quem as necessidades forem
maiores. Estamos falando de:
a)
b)
c)
d)

Participação da comunidade;
Equidade;
Universalidade;
Integralidade;

34. Orienta a descentralização das ações e
serviços de saúde, além de favorecer a
pactuação entre os gestores considerando
suas responsabilidades. Tem como objetivo
garantir o direito à saúde da população,
reduzindo
desigualdades
sociais
e
territoriais. Estamos falando de:
a)
b)
c)
d)

Hierarquia;
Descentralização;
Universalidade;
Regionalização;

BASEADO NAS LEIS, PORTARIAS E
NORMAS QUE REGULAMENTAM A
ATENÇÃO BÁSICA, RESPONDA AS
QUESTÕES 35 A 40.
35. A quantidade de equipes de Saúde da
Família na modalidade transitória está
condicionada aos seguintes critérios,
exceto:
a) Município com até 20 mil
habitantes e com até três equipes
poderá ter até duas equipes de
Saúde da Família na modalidade
transitória;
b) Município com população entre 20
mil e 50 mil habitantes poderá ter
até 50% das equipes de Saúde da
Família na modalidade transitória;
c) Município com população entre 50
mil e 100 mil habitantes poderá ter
até 20% das equipes de Saúde da
Família na modalidade transitória;
d) Município com população acima de
100 mil habitantes poderá ter até
10% das equipes de Saúde da
Família na modalidade transitória.
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36. Dentro da Política Nacional de Atenção
Básica, compete as Secretarias Municipais
de Saúde e ao Distrito Federal:

38. Com relação ao piso salarial dos
Agentes Comunitários de Saúde é
incorreto afirmar:

a) Pactuar,
com
a
Comissão
Intergestores
Tripartite
(CIT),
estratégias, diretrizes e normas de
implementação da atenção básica
no Estado, de forma complementar
às existentes, desde que não haja
restrições destas e que sejam
respeitados as diretrizes e os
princípios gerais regulamentados
por portaria;

a) A jornada de trabalho é de 40
(quarenta) horas exigida para
garantia do piso salarial previsto
nesta Lei;
b) Não tem direito a insalubridade;
c) Tem valor fixado por Lei Federal;
d) O piso salarial do Agente
Comunitário de Saúde é igual ao do
Agente de Combate às Endemias;

b) Pactuar,
com
a
Comissão
Intergestores Bipartite, por meio
do Cosems, estratégias, diretrizes e
normas de implementação da
atenção
básica
no
Estado,
mantidas as diretrizes e os
princípios gerais regulamentados
por portaria;

c) Definir e rever periodicamente, de
forma pactuada, na Comissão
Intergestores Tripartite (CIT), as
diretrizes da Política Nacional de
Atenção Básica;
d) Definir estratégias de articulação
com as gestões municipais do SUS
com vistas à institucionalização da
avaliação da atenção básica;

37. Compete à União prestar
financeira
complementar
cumprimento do piso salarial
Comunitário de Saúde. Essa
financeira é de:

assistência
para
o
do Agente
assistência

a) 95% do Piso Salarial
Comunitário de Saúde.
b) 85% do Piso Salarial
Comunitário de Saúde.
c) 75% do Piso Salarial
Comunitário de Saúde.
d) 50% do Piso Salarial
Comunitário de Saúde.

do Agente
do Agente
do Agente
do Agente

39. Com relação ao Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF) marque a
alternativa correta:
a) Devem atuar de maneira integrada
e apoiando os profissionais das
equipes de Saúde da Família, das
equipes de atenção básica para
populações
específicas
(Consultórios na Rua, equipes
Ribeirinhas e Fluviais etc.) e
Academia da Saúde;
b) Fazem parte da atenção básica, e
se constituem como serviços com
unidades físicas independentes ou
especiais, e são de livre acesso
para atendimento individual ou
coletivo;
c) Não podem contribuir para a
integralidade do cuidado aos
usuários do SUS principalmente
por intermédio da ampliação da
clínica;
d) Os NASF não devem utilizar as
Academias da Saúde;
40. A responsabilidade pela atenção à
saúde da população de rua é:
a) Apenas dos profissionais do
Consultório de Rua;
b) Das secretarias Municipais de
Saúde, Secretaria de Ação Social e
Ministério Público;
c) De todo e qualquer profissional do
SUS, com destaque especial para a
atenção básica;
d) Apenas da Atenção Básica;

8

