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Agente Comunitário de Saúde 

 

 

1) No dia 03 de outubro de 2010 aconteceu a maior eleição no Brasil, onde foram 

eleitos presidente com seu respectivo vice, sendo assim, assinale alternativa correta. 

A) Dilma Vana Rousseff e Michel Temer. 

B) José Serra e Índio da Costa. 

C) Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima (Marina Silva) e Hamiltom Assis. 

D) Dilma Vana Rousseff e Guilherme Leal. 

E) Marina Silva e Joaquim Barbosa. 

 

2) A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) de Santa Catarina informou que 

está realizando análise preliminar dos 217 casos relacionados aos problemas de 

saúde decorrentes do incêndio que fez com que metade da população saísse dos 

seu lares, isso aconteceu em qual cidade do Estado de Santa Catarina? 

A) Jaraguá do Sul; 

B) Blumenau; 

C) Rio do Sul; 

D) São Francisco do Sul; 

E) Itajaí. 

 

3) Cidade de Porto Belo geograficamente esta inserida na(o): 

A) Serra Geral. 

B) Planalto Serrano. 

C) Cânions do Itajaí. 

D) Vale do Itajaí. 

E) Vale do Rio do Rastro. 

 

4) Porto Belo completou 181 anos, sendo fundada em 1832, possui limites 

geográficos com quais cidades? 

A) Itapema, Bombas e Bombinhas e Balneário Camboriú. 

B) Itapema, Bombinhas, Tijucas. 

C) Itapema, Meia-Praia, Tijucas. 



2 
 

D) Itapema, Tijucas e Florianópolis e Balneário Camboriú. 

E) Meia-praia, Perequê, Itajaí e Tijucas. 

 

5) Porto Belo é considerada pelo Estado de Santa Catarina: 

A) A Capital do Camarão. 

B) A Capital da Ultraleve. 

C) A Capital dos Transatlânticos. 

D) A Capital do Turismo. 

E) A Capital do Chimarrão. 

 

6) A dengue continua sendo um problema de saúde pública para o Estado. Assim, 

conhecendo-se o causador da dengue e seu vetor, podemos usar como medidas 

profiláticas a: 

A) vacinação em massa da população contra a bactéria causadora dessa doença. 

B) exterminação de ratos vetores do vírus causador dessa doença. 

C) eliminação dos insetos vetores da bactéria causadora dessa doença. 

D) eliminação dos insetos vetores do vírus causador dessa doença. 

E) distribuição de antibióticos contra a bactéria causadora dessa doença. 

 

7) No controle da dengue, a medida sanitária preventiva é: 

A) A eliminação do vetor. 

B) O controle de comunicantes. 

C) O isolamento do dengue. 

D) O tratamento de infectados. 

E) Acompanhamento dos pacientes curados. 

 

8) Associe: 

I. Endemia 

II. Epidemia 

III. Pandemia 

(  ) É uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região 

e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um 
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surtos. Isso poderá ocorrer por causa do desequilíbrio (mutação) do agente 

transmissor da doença ou pelo surgimento de um novo agente desconhecido. 

(  ) Quando a disseminação de uma doença atinge grandes proporções, podendo se 

espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras 

mortes.  

(  ) É qualquer doença que ocorre apenas em um determinado local ou região, não 

atingindo nem se espalhando para outras comunidades. 

A seqüência correta das afirmativas é: 

A) I, II e III 

B) III. II e I 

C) II, I e III 

D) II, III e I 

E) I, III e II 

 

9) A dengue é uma infecção viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A medida 

preventiva adequada contra a doença é: 

A) Vacinação da população infantil e adulta. 

B) A fervura da água usada para beber. 

C) A utilização de cloro em caixas d’ água e poços. 

D) Eliminação de criadouros de mosquitos peridomiciliares. 

E) A filtração da água usada para beber. 

 

10) O mosquito Aedes aegypti, além de transmitir a dengue, também é vetor da: 

A) Filariose linfática. 

B) Doença de Chagas. 

C) Febre tifóide. 

D) Febre amarela. 

E) Leptospirose. 

 

11) A larva do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, desenvolve-se em 

água? 

A) Limpa e corrente. 

B) Parada e limpa. 
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C) Contaminada e parada. 

D) Salgada e corrente. 

E) Corrente e suja. 

 

12) No que diz respeito aos casos de dengue confirmados clinicamente, o agente de 

combate a dengue deve orientar os pacientes a não fazerem uso de AAS (ácido 

acetilsalicílico), tendo em vista que uma de suas ações é facilitar o aparecimento de: 

A). Arritmia. 

B) Trombose. 

C) Hipertensão. 

D) Hemorragia. 

E) Hipotensão. 

 

13) A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a 

saúde pública. Sobre a forma de transmissão da hanseníase, assinale a alternativa 

correta. 

A) A transmissão via relações sexuais.  

B) A transmissão se dá por via parenteral. 

C) A transmissão é hereditária (congênita). 

D) A transmissão se dá por meio do contato do homem com a urina de um rato 

portador do bacilo. 

E) A transmissão se dá por meio de uma pessoa doente, sem tratamento, que 

elimina o bacilo, principalmente pelas vias áreas superiores, para o meio exterior, 

infectando outras pessoas suscetíveis. 

 

14) A hanseníase é fácil de diagnosticar, tratar e tem cura; no entanto, quando 

diagnosticada e tratada tardiamente, pode trazer graves consequências para os 

portadores e seus familiares, pelas lesões que os incapacitam fisicamente. O 

comprometimento dos nervos periféricos é a característica principal da doença, 

dando-lhe um grande potencial para provocar incapacidades físicas que podem, 

inclusive, evoluir para deformidades. Qual é o agente causador da hanseníase? 

A) M. leprae; 

B) S. mutans; 
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C) S. aureus; 

D) P. gengivales; 

E) S. coli. 

 

15) Hanseníase, também conhecida como Mal de Hansen, é uma doença 

infectocontagiosa, crônica, curável, causada pelo bacilo de Hansen. Sobre ela 

marque a alternativa incorreta. 

A) Um dos sintomas são manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, 

com alteração da sensibilidade. 

B) O diagnóstico é realizado por meio de exame dermatoneurológico, podendo ser 

complementado com uma baciloscopia que pode dar resultado negativo ou positivo 

para o Mycobacterium leprae. 

C) A família do paciente com Hanseníase deve ser investigada, já que a doença é 

transmitida a partir de contatos próximos e de curta duração. 

D) A adesão ao tratamento pode ser difícil por parte do paciente devido às reações 

colaterais.  

E) É uma doença de notificação compulsória, que tem baixa letalidade e baixa 

mortalidade. 

 

16) De acordo com o artigo 198 da constituição brasileira de 1988, o sistema público 

de saúde deve ser único para todos os brasileiros e têm como princípios, exceto: 

A) Universalidade. 

B) Integralidade. 

C) Equidade. 

D) Hierarquização. 

E) Controle Social. 

 

17) A atenção primária em saúde (APS) é caracterizada pelo desenvolvimento de 

ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, 

tratamento, reabilitação e manutenção a saúde. Além dos princípios e diretrizes do 

SUS a APS é orientada também, com exceção de: 

A) Humanização. 

B) Vínculo. 
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C) Afetividade. 

D) Acessibilidade. 

E) Responsabilização. 

 

18) O trabalho do agente comunitário de saúde (ACS) deve ser realizado na 

comunidade, considerando as condições que aumentam o risco das pessoas 

adoecerem. São exemplos de risco de adoecimento, exceto: 

Respostas 

A) Baixa renda.  

B) Água tratada. 

C) Automedicação. 

D) Desemprego. 

E) Falta de higiene 

 

19) Configura-se numa ação desenvolvida pela equipe de saúde da família. No 

entanto, é atribuição específica do agente comunitário de saúde, mas pode ser 

desenvolvidos pelos demais membros da equipe de saúde da família: 

A) Realizar cadastramento das famílias. 

B) Realizar visita domiciliar. 

C) Escutar/acolher o usuário. 

D) Orientar sobre higiene bucal. 

E) Agendar consulta médica. 

 

20) O cadastramento das famílias é a etapa inicial do trabalho do agente comunitário 

de saúde (ACS) em sua micro-área (território de atuação). O máximo de pessoas 

que um (ACS) deve cadastrar em sua micro-área é: 

A) 450 pessoas. 

B) 550 pessoas. 

C) 650 pessoas. 

D) 750 pessoas. 

E) 1000 pessoas. 
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21) A visita domiciliar (VD) do agente comunitário de saúde deve ser realizada tendo 

como base o planejamento da equipe, pautando-se na identificação de 

necessidades de cada família. São ações que podem ser realizadas em visita 

domiciliar, exceto: 

A) Divulgar e explicar o funcionamento do serviço de saúde e quais as atividades 

disponíveis. 

B) Alertar quanto aos cuidados especiais com puérperas, recém-nascidos, 

gestantes, idosos, acamados e portadores de necessidades especiais. 

C) Entregar a produção das atividades realizadas ao enfermeiro da equipe. 

D) Orientar a família quanto ao uso correto dos medicamentos e a verificação da 

validade deles. 

E) Cadastramento das famílias. 

 

22) A Equipe de Saúde da Família deve atuar de forma integrada, dentro das 

atribuições específicas a cada um dos seus integrantes, na abordagem e avaliação 

do risco cardiovascular, medidas primárias e atendimento a pacientes portadores de 

hipertensão arterial e/ou diabetes. Dentre as atribuições dos Agentes Comunitários 

de Saúde, e no que diz respeito à prevenção da hipertensão arterial, é incorreto 

afirmar que o agente deve: 

A) rastrear a hipertensão arterial em indivíduos com mais de 20 anos, pelo menos, 

uma vez ao ano, mesmo naqueles sem queixa;  

B) perguntar, sempre, ao paciente hipertenso se ele está tomando, com 

regularidade, os medicamentos, sem se preocupar se ele está cumprindo as 

orientações de dieta, atividades físicas, controle de peso, cessação do hábito de 

fumar e da ingestão de bebidas alcoólicas; 

C) verificar a presença de sintomas de doença cardiovascular, cerebrovascular ou 

outras complicações de hipertensão arterial, e encaminhar para consulta extra;  

D) registrar, em sua ficha de acompanhamento, o diagnóstico de hipertensão e risco 

cardiovascular global estimado de cada membro da família; 

E) esclarecer a comunidade sobre os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, orientando sobre medidas preventivas. 
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23) “Ela é um dos problemas de Saúde Pública no Brasil mais preocupantes, pois 

pode levar à ocorrência de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, 

sendo responsável por mais de 40% das mortes por acidente vascular cerebral, 25% 

das mortes por doença arterial coronariana, e em combinação com o diabete, 50% 

dos casos de insuficiência renal terminal”. O texto citado faz referência a qual das 

enfermidades listadas abaixo? 

A) Dengue; 

B) Hanseníase; 

C) Tuberculose; 

D) HIV / AIDS; 

E) Hipertensão Arterial. 

 

24) O diabetes apresenta alta morbi-mortalidade, com perda importante na 

qualidade de vida. É uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, 

amputação de membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular. Dentre as 

atribuições listadas a seguir, não é específica ao agente comunitário de saúde: 

A) registrar, em sua ficha de acompanhamento, o diagnóstico de diabetes de cada 

membro da família. 

B) verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal, em 

indivíduos da demanda espontânea da unidade de saúde. 

C) verificar o comparecimento dos pacientes com diabetes às consultas agendadas 

na unidade de saúde (busca ativa de faltosos). 

D) estimular que os pacientes se organizem em grupos de ajuda mútua como, por 

exemplo, grupos de caminhada, trocas de receitas, técnicas de autocuidado, entre 

outros.  

E) orientar a comunidade sobre a importância das mudanças nos hábitos de vida, 

ligadas à alimentação e à prática de atividade física rotineira. 

 

25) “Ser ACS é, antes de tudo, ser alguém que se identifica em todos os sentidos 

com a sua própria comunidade... Precisa gostar do trabalho... Gostar principalmente 

de aprender e repassar as informações, entender que ninguém nasce com o destino 

de morrer ainda criança...” (Teresa Ramos – ACS, Recife-PE; ‘O Trabalho do agente 

comunitário de saúde’, Ministério da Saúde, 2009). Tomando por base essa 
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declaração, e diante do que sabemos sobre as atribuições dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), podemos afirmar estar incorreta a seguinte 

afirmação: 

A) seu trabalho é considerado uma extensão dos serviços de saúde dentro das 

comunidades. 

B) deve ser um profissional inerte e que não tome iniciativa alguma sem que lhe seja 

pedido alguma atitude. 

C) deve conhecer o território pelo qual é responsável. 

D) deve saber observar as pessoas, coisas e o ambiente em que vive e trabalha. 

E) seu trabalho tem como principal objetivo contribuir para a qualidade de vida das 

pessoas e da comunidade. 

 

26) O tratamento da tuberculose deve seguir alguns ‘princípios’, abaixo descritos, 

exceto: 

A) utilizar a medicação indicada por até trinta dias apenas.  

B) possuir monitoramento por parte da equipe de saúde, três vezes por semana nos 

dois primeiros meses, e uma vez por semana até o final do tratamento; 

C) em todos os esquemas de tratamento, o uso da medicação é diário, de 

preferência em uma única tomada; 

D) em crianças menores de cinco anos, com dificuldade para ingerir comprimidos, 

deve-se optar pelo uso de xaropes ou suspensões; 

E) contar com adesão total do paciente. 

 

27) As Regiões de Saúde são recortes territoriais inseridos em espaços geográficos 

contínuos. Identificá-los é responsabilidade dos gestores municipais e estaduais, 

tendo como base a existência de identidades culturais, econômicas e sociais, assim 

como de redes nas áreas de comunicação, infraestrutura, transporte e saúde. A 

base de informações que servirá de instrumento inicial para identificação e 

demarcação das Regiões de Saúde deverá vir do:  

A) número de atendimentos de cada microárea municipal; 

B) número de óbitos ocorridos em cada microárea municipal; 

C) número de nascimentos ocorridos em cada microárea municipal; 

D) número de casos de doenças preveníveis em cada microárea municipal; 
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E) mapeamento das microáreas municipais de saúde. 

 

28) A atuação dos profissionais da saúde no processo de planejamento familiar está 

baseada em atividades que devem ser desenvolvidas de forma integrada, levando-

se sempre em conta o fato de que toda visita à unidade básica de saúde é uma 

oportunidade para prática de ações não apenas que visam ao enfoque da 

anticoncepção, mas sim todo o processo compreendido na proteção da Saúde da 

Mulher. As atividades necessariamente relacionadas ao planejamento familiar são: 

I. atividades educativas; 

II. atividades clínicas; 

III. aconselhamento. 

Verifica-se que está(ão) correto(s), em relação às atribuições da função de Agente 

Comunitário de Saúde, o(s) item(ns) 

A) I, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I, II e III. 

 

29) A Atenção Primária à Saúde, também conhecida como Atenção Básica, é 

caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de promoção da 

saúde. Podemos citar como exemplos disso as seguintes ações, exceto: 

A) visitas domiciliares; 

B) busca ativa de enfermidades comuns à comunidade; 

C) cirurgias de médio e grande porte; 

D) ações associadas a outras áreas da Gestão, como Educação e Assistência 

Social; 

E) palestras educativas. 

 

30) Para diagnosticar as doenças mais comuns dentro de sua área de abrangência, 

o agente comunitário de saúde tem como atribuições específicas, exceto: 

A) acompanhar usuários em tratamento; 
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B) planejar e programar em conjunto com agente de controle de endemias e equipe 

de saúde da família ações de controle de agravos e doenças; 

C) desmotivar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo 

ambiental para controle de vetores; 

D) desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao 

controle de doenças; 

E) identificar sinais e sintomas de doenças e encaminhar os casos suspeitos para a 

unidade de saúde. 

 

 


