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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

1- O Agente Comunitário de Saúde deve estar sempre atento às crianças de seu território. Um 

problema comum em bebês é o aparecimento de uma protuberância na região da cicatriz 

umbilical quando o bebê chora. Com relação ao problema descrito, o mais provável é que o 

bebê tenha: 

A) Hérnia inguinal.  

B) Hérnia umbilical. 

C) Umbigo nodular.  

D) Cândida do umbigo.  

 
2- O Agente Comunitário de Saúde tem um papel fundamental dentro da equipe de saúde da 

família, auxiliando no vínculo com a comunidade. Segundo a Política Nacional de Atenção 

Básica, uma atribuição do Agente Comunitário de Saúde é: 

A) descobrir as condições de saúde das pessoas de sua área e compartilhar as informações com 
a comunidade.  

B) Recomendar aos moradores da comunidade o uso de remédios sem prescrição de médicos ou 
enfermeiros.  

C) Acompanhar o usuário nas consultas agendadas e nos locais dos exames agendados no dia do 
exame.  

D) Promover ações de integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à Unidade 
Básica de Saúde. 

 
3- Em março de 2020 a COVID-19 foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como 

uma pandemia. Uma das formas para ajudar a se proteger contra a COVID-19 é a lavagem 

adequada das mãos. É uma recomendação de prevenção à COVID-19: 

A) Evitar o uso de máscaras ao sair.  

B) Compartilhar talheres, copos, pratos e toalhas. 

C) Cobrir a boca e o nariz com as mãos ao tossir ou espirrar. 

D) Lavar as mãos até a altura dos punhos com água e sabão 

 
4- O agente comunitário é quem está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade, é 

alguém que se destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança 

natural que exerce. São situações-problemas que afetam a qualidade de vida das famílias, 

EXCETO: 

A) Acidente de trabalho.  

B) Saneamento básico. 
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C) Condições precárias de moradia.  

D) Situações de exclusão social. 

 

5- A Visita Domiciliar (VD) é a atividade mais importante do processo de trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS). Nesse sentido, analise as assertivas abaixo e assinale V, se 
verdadeiras, ou F, se falsas. 

(  ) Durante a VD, o ACS pode trocar a fralda de um bebê e pode ser o melhor amigo e 
conselheiro da família.  

(  ) A VD deve ser realizada somente em casos em que haja necessidade de observação do 
ambiente onde encontra-se a família.  

(  ) Na função de orientar, monitorar, esclarecer e ouvir, passa a exercer também o papel de 
educador.  

(  ) A VD deve ser planejada. Ao planejar, utiliza-se melhor o tempo e respeita-se também o 
tempo das pessoas visitadas.  

(  ) Toda visita deve ser realizada tendo como base o planejamento da equipe, pautado na 
identificação das necessidades de cada família.  

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

A) F – F – V – V – V.  

B) F – V – V – F – F.  

C) V – F – F – V – V.  

D) V – V – F – F – F. 

 

6- A atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) não está restrita somente ao domicílio, 
ocorrendo também nos diversos espaços comunitários. Referente às ações do ACS, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo.  

B) Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário.  

C) Orientar as pessoas somente com as instruções da equipe médica.  

D) Acompanhar a situação de saúde das pessoas para ajudá-las a conseguir bons resultados. 

 

7- A Ascaridíase ainda permanece como uma das principais verminoses humanas, observadas 
na Atenção Primária à Saúde (APS). Habitualmente, não causa sintomatologia, mas pode 
manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náusea e anorexia. A principal forma de 
infestação se dá por: 

A) Ingestão dos ovos infectantes do parasita, procedentes do solo, água ou alimentos 
contaminados com fezes humanas. 

B) Ingestão de toxinas presentes em alimentos previamente contaminados, que são produzidos 
conservados de maneira inadequada.  

C) Contato de material contaminado (sangue de doentes, excretas de triatomíneos) com a pele 
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lesada ou com mucosas geralmente durante manipulação em laboratório sem equipamento de 
biossegurança. 

D) Transmissão do ânus para a cavidade oral, por meio dos dedos, principalmente nas crianças, 
doentes mentais e adultos com precários hábitos de higiene. 

 

8- O Agente Comunitário de Saúde é capacitado para reunir informações de saúde sobre uma 
comunidade. Orientado por supervisor (profissional enfermeiro ou médico) da unidade de 
saúde, realiza visitas domiciliares na área de abrangência da sua unidade, produzindo 
informações capazes de dimensionar os principais problemas de saúde de sua comunidade. 
São atribuições do Agente Comunitário, EXCETO: 

A) Estimular continuamente a organização comunitária;  

B) Participar da vida da comunidade, principalmente, através das organizações, estimulando a 
discussão das questões relativas à melhoria de vida da população;  

C) Manter os prontuários médicos atualizados.  

D) Coletar dados sobre aspectos sociais, econômicos, sanitários e culturais; 
 

9- Marque a alternativa correta sobre onde o Agente Comunitário de Saúde pode contribuir 
com a organização da comunidade e de grupos em situações de risco: 

A) Incentivando ações conjuntas em parcerias com a prefeitura do seu município e as demais 
prefeituras da região, sempre decidindo o que for melhor para comunidade;  

B) Orientando as pessoas a solicitarem uma audiência extraordinária com o prefeito municipal e 
seus vereadores. 

 C) Obrigando as pessoas da comunidade a participarem do Conselho Municipal de Saúde para, 
assim, exporem seus problemas.  

D) Informando, convidando as pessoas de seu bairro para reuniões, palestras, encontros, 
campanhas para dar oportunidade de exporem seus problemas, refletirem e discutirem sobre 
eles. 

 

10- Para Política Nacional de Atenção Básica – PNAB/2017 o número de ACS por equipe deverá 
ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e 
socioeconômicos, de acordo com definição local e que em áreas de grande dispersão 
territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da 
população. No PNAB/2017, o número máximo de pessoas acompanhadas por um ACS é: 

A) 650 pessoas.  

B) 720 pessoas.  

C) 550 pessoas.  

D) 750 pessoas. 
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SAÚDE PÚBLICA 

 

11- Considerando o que discorre o artigo 7º da lei orgânica de saúde 8080/90, não é descrito 
como princípio do SUS. 

A) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário.  

B) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

C) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 
orientação programática.  

D) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
 

12- É correto afirmar que a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 dispõe sobre: 

A) a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências.  

B) as decisões do Conselho de Saúde adotadas mediante quórum mínimo (metade mais um) dos 
seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum especial, ou 
maioria qualificada de votos e dá outras providências.  

C) a regulamentação da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e 
a articulação interfederativa, e dá outras providências.  

D) as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
 

13- Considere os itens, colocando (V) ou (F) nos parênteses se caso for verdadeiro ou falso, 
respectivamente. O acesso universal, igualitário e conciliado às ações e trabalhos de saúde se 
inicia pelas Portas de entrada do SUS e se totaliza na rede regionalizada e hierarquizada, de 
acordo com a eficiência do serviço. - São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde 
nas Redes de Atenção à Saúde os serviços: 

(   ) de atenção primária; 

(   ) de atenção psicossocial;  

(   ) especiais de acesso aberto. 

A sequência correta é:  

A) V – V – V  

B) V – V – F  

C) V – F – V  

D) F – F – V  
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14- De acordo com a lei n° 8.080/90, a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo 
exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União pelo Conselho Nacional de Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito 
Federal pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e no âmbito dos Municípios, 
pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.  

B) No âmbito da União pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal 
pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e no âmbito dos Municípios, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.  

C) No âmbito da União pelo Conselho Nacional de Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito 
Federal pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e no âmbito dos Municípios, 
pela respectiva Secretaria Estadual de Saúde ou órgão equivalente.  

D) No âmbito da União pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal 
pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e no âmbito dos Municípios, pela 
Conferência Municipal de Saúde ou órgão equivalente.  
 

15- Julgue as afirmativas abaixo: Entende-se por saúde do trabalhador, de acordo com a LF 
8.080/90, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 
assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 
riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo: 

I- avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;  

II- assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional 
e do trabalho;  

III- participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador 
exclusivamente nas instituições públicas.  

Está(ão) Incorreta(s):  

A) Apenas a afirmativa III.  

B) Apenas a afirmativa II.  

C) Apenas as afirmativas I e II.  

D) Apenas as afirmativas I e III 
 

16- Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o 
funcionamento e a organização do sistema de saúde em nosso País. São princípios do SUS:  

A) Não é previsto nos princípios do SUS o estímulo da participação da comunidade.  

B) Pouco estímulo à autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.  

C) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.  

D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.  
 

17- Nos instrumentos para organização local dos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS), a 
identificação da área de abrangência de uma unidade de saúde, definida com base em 
critérios administrativos, assistenciais e organizacionais da população local, caracteriza o 
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processo de: 

A) Territorialização.  

B) Diagnóstico de demanda.  

C) Busca da população adstrita.  

D) Busca ativa de agravos à saúde. 
 

18- “… a porta de entrada preferencial do SUS, formando um conjunto de ações de Saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 
coletividades…” caracteriza a(o): 

A) Política Nacional de Atenção Básica.  

B) Programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

C) Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACs).  

D) Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS). 
 

19- Assinale A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso das 
pessoas ao sistema de Saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado especial em 
saúde mental. A partir da década de 80, a principal evolução nesse cuidado foi:  

A) A criação de novos hospitais psiquiátricos com serviços diversificados de cuidado tanto 
longitudinal quanto intensivo para os períodos de crise.  

B) A criação de casas de idosos e/ou repouso credenciadas no SUS para portadores de 
transtornos mentais – Modelo Asilar .  

C) A criação e inclusão nas equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF) de profissionais da 
área da psiquiatria para atendimento específico à saúde mental.  

D) A desinstitucionalização de moradores de manicômios, criando os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS).  
 

20- Assinale a alternativa que indica os três princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): 

A) Igualdade, Liberdade e Fraternidade.  

B) Equidade, Liberdade e Resolutividade.  

C) Universalidade, Integralidade e Equidade.  

D) Universalidade, Longitudinalidade e Igualdade.  
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

21- Um investidor de dogecoin, uma criptomoeda originalmente criada como uma brincadeira, 
mas cujo valor subiu e desabou ao ser promovida por Elon Musk, entrou com uma ação de 
US$ 258 bilhões contra o bilionário e suas empresas Tesla e SpaceX. 

Assinale a alternativa CORRETA contendo o que significa criptomoeda: 
A) São as transferências bancárias, que convêm, até mesmo, para limitar as taxas de rendimento 

das aplicações financeiras. 

B) É o caso de coisas preciosas, como: pedras, metais, especiarias ou obras de arte.  

C) É um ativo digital criptografado que pode ser usado como meio de troca ou reserva de valor. 

D) É o objeto metálico, em forma redonda e achatada, utilizado para pagar, dar ou receber 

troco. 

22- O primeiro turno das Eleições 2022 ocorrerá no dia 2 de outubro, com a disputa para os 
cargos de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, senador, deputado 
federal, deputado estadual e deputado distrital.  

No Brasil, o voto é facultativo para: 
I. Analfabetos. 

II. Maiores de 70 anos. 

III. Pessoas de 16 e 17 anos. 

IV. Gestantes. 

Quais estão CORRETAS? 

A) Apenas I, II e III. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

 

23- A Ucrânia foi invadida no dia 24 de fevereiro por comboios russos chegando de todas as 
direções. Desde então, há relatos de ataques em todo o país, com mortes de militares e civis. 

Após meses negando qualquer intenção de atacar seu vizinho, o presidente Vladimir Putin 
ordenou o ataque militar em larga escala e adentrou as fronteiras ucranianas por terra, mar e 
ar. 

Destas afirmações abaixo qual a justificativa utilizada pelo Presidente Vladimir Putin, em seu 
pronunciamento televisionado em 24 de fevereiro de 2022, para a Rússia invadir a Ucrânia? 
A) Recusa da Ucrânia em comprar gás natural da Rússia. 

B) Risco a humanidade pelos ensaios nucleares realizados pela Ucrânia. 

C) Proteger a população local de um genocídio e desmilitarizar e "desnazificar" o país. 

D) Pela entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). 
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24- A Ucrânia recentemente solicitou a entrada na União Europeia (UE), o seu processo está 
sendo avaliado pelos países membros da organização. A UE é um bloco econômico que 
integra 27 Estados do continente europeu. Quem é a (o) presidente da Comissão Europeia? 

Marque a opção CORRETA. 
A) Joe Biden, político norte-americano. 

B) Tedros Adhanom, político etíope. 

C) Boris Johnson, político britânico. 

D) Ursula Von der Leyen, política alemã. 

 

25- O médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luiz do Paraitinga, alguns de 
seus feitos: foi responsável pela erradicação da Febre Amarela no Pará e realizou campanha 
de saneamento da Amazônia. No ano de 1907, Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro no 
14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho 
de saneamento do Rio de Janeiro. Anos mais tarde em 1913, foi eleito para a Academia 
Brasileira de Letras. 

Este ano o ilustre Luizense estaria comemorado quantos anos? 
A) 109. 

B) 150. 

C) 141. 

D) 158. 


