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   AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
1. O pacto pela vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno das 
prioridades de saúde buscando impactar na situação de saúde da população 
brasileira. De acordo com o pacto pela vida é correto afirmar que: 

A) Saúde do Idoso, promoção à saúde e controle de endemias são 
prioridades pactuadas. 

B) o controle de câncer de colo de útero deixou de ser prioridade do pacto 
pela vida visto a diminuição muito significativa de casos. 

C) deve ser priorizado o atendimento hospitalar já que a maioria dos casos 
não são resolvidos na atenção básica. 

D) as ações do pacto relacionadas à implantação da Estratégia de saúde da 
família não precisam respeitar especificidades loco-regionais. 
 
2. São exemplos de proteção a saúde, EXCETO: 

A) Vacinação contra hepatite B. 
B) Utilização de camisinha feminina ou masculina. 
C) Exame manual de mama. 
D) Exame diagnóstico de AIDS em paciente com sífilis. 

 
 
3. Sobre o funcionamento do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) 
é INCORRETO afirmar: 

A) O Sinasc é um sistema no qual as informações são coletadas pelo 
município.  

B) O Sinasc coleta dados de nascimentos ocorridos em todo o País  –  tanto 
nos setores público e privado da saúde como nos domicílios. 

C) O formulário da Declaração de Nascimento  -  DN possui três vias: a 
primeira deve ser encaminhada ou recolhida pela secretaria municipal de saúde; a 
segunda, entregue à família, que a levará ao cartório para o pertinente registro de 
nascimento; a terceira, deve ficar arquivada no prontuário do serviço de saúde 
responsável pelo parto. 

D) Se o parto foi caseiro, assistido por parteira tradicional, esta deverá 
informar a Unidade de Saúde e ao Cartório, devendo a DN ser preenchida neste 
segundo. 
 
4. São objetivos da Epidemiologia, EXCETO: 

A) Definir e determinar os fatores contribuintes aos agravos à saúde; 
B) Identificar e explicar os padrões  de distribuição geográfica das doenças; 
C) Descrever o espectro clínico das doenças e sua história natural; 
D) Estabelecer os métodos e estratégias de controle dos agravos à saúde; 

 
5. Estando em perfeito funcionamento, um Programa de Saúde da Família tem a 
capacidade de resolução de? 

A) 35%. 
B) 55%. 
C) 75%. 
D) 85%. 
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6. Sobre a Constituição Federal Brasileira de 1988 é INCORRETO afirmar: 

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado. 
B) O sistema único de saúde será financiado apenas com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

C) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
D) Compete ao SUS a execução das ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica. 
 
7. Indique o número máximo de pessoas que uma equipe de saúde de família pode 
ser responsável: 

A) 6000 
B) 1000 
C) 2800 
D) 4500 

 
8. Sobre incidência é INCORRETO afirmar: 

A) A incidência  (ou taxa de incidência) expressa o número de casos novos de 
uma determinada doença durante um período definido, numa população sob o risco 
de desenvolver a doença.  

B) O cálculo da incidência é a forma mais comum de medir e comparar a 
frequência das doenças em populações. 

C) Devemos usar a  incidência,  e não números absolutos, para comparar a 
ocorrência de doenças em diferentes populações. 

D) O ponto fundamental da definição de incidência é o de incluir somente  
casos novos  no  denominador, medindo, portanto, um evento que se caracteriza 
pela transição do estado de ausência da doença para o de doença. 
 
9. O Programa de Saúde da Família segue os princípios da Atenção Primária à 
Saúde que são, EXCETO: 

A) Longitudinalidade. 
B) Equidade. 
C) Territorialização. 
D) Trabalho em Equipe. 

 
10. Sobre a LEI 8080/90 das Atribuições Comuns; Art. 15º A União, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as 
seguintes atribuições:  
I.  Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das 
ações e serviços de saúde;  
II.  Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada 
mês, à saúde;  
III.  Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das 
condições ambientais; 
IV.  Organização e coordenação do sistema de informação em saúde;  
V.  Elaboração e execução de normas técnicas e estabelecimento de padrões de 
qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde; 
Estão CORRETAS: 

A) I, II, III e V. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 

B) I, III e IV. 
C) II, III e V. 
D) II e IV. 

 
11. Sobre o Sistema Único de Saúde – SUS é INCORRETO afirmar: 
 

A) O SUS insere-se em um contexto mais amplo da política pública. A 
seguridade social que abrange, além das políticas de saúde, as políticas de 
previdência e assistência social. 

B) O SUS foi peça-chave no processo de luta e construção do modelo 
protetor brasileiro. Com a sua instituição, o Estado assumiu a saúde como um direito 
de todos e um dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e uma 
política setorial de saúde capaz de garantir o acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde da população. 

C) A participação social foi enunciada na Constituição de 1988 e 
regulamentada na lei reguladora do SUS de 1990 (lei 8.142/1990), onde se definem 
a configuração dos conselhos de saúde (em cada esfera de governo) e a realização 
periódica (a cada quatro anos) das conferências de saúde em única esfera de 
governo. 

D) A participação social foi enunciada na Constituição de 1988 e 
regulamentada na lei reguladora do SUS de 1990 (lei 8.142/1990), onde se definem 
a configuração dos conselhos de saúde (em cada esfera de governo) e a realização 
periódica (a cada quatro anos) das conferências de saúde em única esfera de 
governo. 
 
 
12. São ações do Pacto em Defesa do SUS, EXCETO: 

A) Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento 
da cidadania, tendo a questão da saúde como um dever. 

B) Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 
C) Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, 

especialmente os que lutam pelos direitos da saúde e pela cidadania. 
D) Estabelecimento de diálogo com a sociedade além dos limites 

institucionais do SUS 
 
13. Os Municípios devem cumprir os percentuais mínimos de gastos em ações e 
serviços em saúde em: 

A) 7% 
B) 10% 
C)15% 
D) 25% 

 
14. São princípios organizativos do SUS: 

A) Universalidade, Equidade e Integralidade. 
B) Hierarquização; Participação Popular e Descentralização Político-

Administrativa. 
C) Hierarquização; Equidade e Participação Popular. 
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D)  Hierarquização; Participação Popular; Descentralização Político-
Administrativa, Universalidade, Equidade e Integralidade. 
 
15. No âmbito da União, a direção do SUS é exercida pelo(a): 

A) Secretaria de Saúde Federal. 
B) Secretaria de Saúde Estadual. 
C) Congresso Federal. 
D) Ministério da Saúde. 

 
16. São ações do Pacto em Defesa do SUS, EXCETO: 

A) Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento 
da cidadania, tendo a questão da saúde como um dever. 

B) Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 
C) Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, 

especialmente os que lutam pelos direitos da saúde e pela cidadania. 
D) Estabelecimento de diálogo com a sociedade além dos limites 

institucionais do SUS 
 
17. Compete ao agente comunitário de saúde: 

A) Verificar pressão dos pacientes 
B) Distribuir medicamentos na unidade de saúde 
C) Fortalecer elos entre a comunidade e os serviços de saúde 
D) Fazer controle de glicemia nos pacientes  

 
18. São princípios organizativos do SUS: 

A) Universalidade, Eqüidade e Integralidade. 
B) Hierarquização; Participação Popular e Descentralização Político-

Administrativa. 
C) Hierarquização; Eqüidade e Participação Popular. 
D) Hierarquização; Participação Popular; Descentralização Político-

Administrativa, Universalidade, Eqüidade e Integralidade. 
 
19. No âmbito da União, a direção do SUS é exercida pelo(a): 

A) Secretaria de Saúde Federal. 
B) Secretaria de Saúde Estadual. 
C) Congresso Federal. 
D) Ministério da Saúde. 

 
 
20. A Esquistossomose é transmitida pelo: 

A) Schistosoma campânula. 
B) Schistosoma mansoni. 
C)  Schistosoma obsignata. 
D)  Schistosoma trichiura. 

 
21. Indique a doença em que a causa não é um microrganismo e que não tem cura: 

A) Tétano 
B) Raiva 
C) Hanseníase 
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D) Diabetes 
 
22. São aquelas que levam à restrição de  atividades aos comunicantes, durante o 
período máximo de incubação: 

A) Infecção. 
B) Doença contagiosa. 
C) Doença transmissível. 
D) Doenças quarentenáveis. 

 
23. São cuidados que devem ser tomados com a pessoa doente para evitar o 
contagia por Influenza A H1N1, EXCETO: 

A) A pessoa com a  gripe deve permanecer em seu domicílio durante 30 dias 
após o início dos sintomas. 

B) Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. 
C) Evitar tocar olhos, nariz ou boca. 
D)  Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete, especialmente 
depois de tossir ou espirrar. 

 
24. Pertence ao ciclo da matéria orgânica, EXCETO: 

A) Pilha de compostagem num recipiente. 
B) Fertilização. 
C) Restos alimentares. 
D) Reciclagem do chorume.. 

 
25. É uma medida tomada que visa  reduzir o volume e peso do lixo, transformando-
o em cinzas. Não é aconselhável porque há emissão de dióxido de carbono e 
liberação de substâncias tóxicas que, se não controladas, causam problemas sérios 
à saúde. 

A) Incineração 
B) Compostagem 
C) Reciclagem 
D) Depuração 

 
 
26. Dos itens abaixo, qual passa mais tempo para se deteriorar: 

A) Papel  
B) Nylon  
C) Tecido (algodão) 
D) Filtro de cigarro 

 
27. Os resíduos gerais não recicláveis, misturados ou contaminados, não passíveis 
de separação são representados pela cor: 

A) Cinza 
B) Marrom claro 
C) Marrom escuro 
D) Preto 

 
28. Devem fazer parte do controle diário das características físicas e organolépticas 
da água potável, EXCETO: 
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A) Odor 
B) Sabor 
C) Turbidez 
D) Microbiologia 

 
29. Quando uma mulher grávida transmite para o seu filho uma doença adquirida 
sexualmente é denominada: 

A) Transmissão horizontal. 
B) Transmissão vertical. 
C) Transmissão adquirida. 
D) Transmissão fetal. 

 
 
30. Sobre a transmissão do HIV é INCORRETO afirmar: 

A) Sangue e líquidos são grosseiramente contaminados por sangue, sêmem, 
secreções vaginais e leite materno. 

B) Os beijos de boca aberta são considerados de médio risco quanto a uma 
possível transmissão do HIV. 

C) Os apertos de mão e abraços não transmitem HIV. 
D) Pode ocorrer transmissão no sexo vaginal, oral e anal. 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

31– A energia mais limpa do mundo, disponível em diversos lugares e considerada 
uma boa alternativa às energias não-renováveis é a energia eólica. Esta energia é 
gerada a partir de: 

A) energia solar. 
B) água. 
C) vento. 
D) energia nuclear. 

 

32 – O país que sediará as Olimpíadas de 2016 é: 
A) Estados Unidos. 
B) Brasil. 
C) China. 
D) Inglaterra. 

 

33 – Sobre o perfil profissional desejável para os dias atuais, são corretas as 
afirmativas, EXCETO: 

A) Desvalorizar a formação superior. 
B) Enfrentar desafios éticos, sociais, culturais e ambientais. 
C) Atualizar-se constantemente. 
D) Dominar as novas tecnologias. 

34- O Uruguai, no último mês de dezembro, esteve presente nos noticiários com 
grande destaque em virtude da aprovação de uma legislação que gerou grande 
polêmica. 
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Assinale a alternativa que a identifica. 

A) A legalização da produção, distribuição e venda de maconha, sob controle 
do Estado. 

B) Concedeu ao Cannabis- IRCCA, grupo privado autorizado pelo Ministério 
da Saúde Pública, o controle da produção, distribuição e venda de maconha. 

C) Legalizou a venda de drogas como a maconha e de pequenas doses de 
drogas pesadas (cocaína, heroína, etc.), desde que adquiridas em estabelecimentos 
do Estado. 

D) Permitiu o livre cultivo, distribuição e venda de maconha, em qualquer 
quantidade, desde que o comprador se identifique e tenha idade superior a 16 anos. 
 

35- O Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi instituído pela Organização Mundial de 
Saúde  
(OMS) em 1988. Este dia é comemorado internacionalmente em qual data?  

A) 02 de outubro.  
B) 22 de novembro.  
C) 01 de dezembro.  
D) 01 de outubro.  

 
 

36-O atual ministro da saúde é médico sanitarista e doutor em Saúde Coletiva, 
professor universitário, pesquisador nas áreas de gestão e planejamento em saúde, 
foi nomeado ministro em Fevereiro de 2014. O seu nome é: 

A) Arthur Chioro  
B) José Serra 
C) Alexandre Padilha 
D) Guido Mantega 

 
37- Porto Belo é uma das cidades mais belas do litoral brasileiro e abriga algumas 
das praias mais concorridas de Santa Catarina e do Brasil, tem como principais 
atividades econômicas a pesca e o turismo e comemora o seu aniversário no dia:  

A) 21 de Dezembro 
B) 11 de Janeiro 
C) 25 de Abril 
D) 13 de Outubro 

 
 
38- O relatório sobre a epidemia divulgado [em dezembro de 2010] mostra que o 
número de infecções pelo vírus caiu quase 20% nos últimos dez anos. O estudo do 
programa das Nações Unidas que coordena a campanha de combate à doença 
ressalta um fato inédito: pela primeira vez, a queda do número de novas infecções 
está ligada à disseminação do conhecimento sobre o vírus [causador da doença].  

A) HIV 
B) Hepatite 
C) Febre amarela 
D) Varíola 
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39- No ano de 2013, o governo anunciou um programa bastante polêmico que tem 
em uma de suas propostas a vinda de profissionais de Cuba. Qual o profissional? E 
qual o nome do programa? 

A) Enfermeiro – Mais Saúde 
B) Médico – Mais Saúde 
C) Médico – Mais Médicos 
D) Dentista – Brasil Sorridente  

 
 

 
40-A Lei nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009, institui um importante programa de 
atenção às crianças, jovens, adultos, etc., que sofrem com qualquer tipo de 
constrangimento, humilhação, intimidação, chantagem perante o outro.  

  
Esta Lei diz respeito:   

A) ECA – Estatuto da Criança e Adolescente.  
B) Lei dos Crimes da Internet.  
C) Programa de Combate ao Bullying.  
D) Plano Nacional da Educação.  

 
 
 
 


