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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2018 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

Data: 21/04/2018 

Nome completo:__________ __________________________________RG: ____________________________ 

 

Esta prova contém 20 questões de múltipla escolha e terá duração máxima de 1 hora e vinte minutos. O 
tempo mínimo para entrega da prova é de 30 minutos após o início. Utilizar caneta esferográfica azul ou preta 
para preencher o nome e as respostas do gabarito entregue com a prova. Questões com rasura no gabarito 
serão ANULADAS. No término deverá ser devolvido o gabarito juntamente com a prova, ao fiscal. 

1. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito dos pronomes abaixo. 
a) Pagarei minha conta. 
b) Ela penteava seus cabelos.  
c) Ele falou convoscos mesmos. 
d) A professora indicou um livro para eu ler. 
 
2. Preencha as colunas, quanto ao uso dos artigos: definido e indefinido. 
(1) Artigo indefinido                              (2) Artigo definido 
(  ) O Rui discutiu com aquele garoto. 
(  ) Umas meninas perguntaram de você. 
(  ) A casa está suja. 
(  ) Os construtores estão trabalhando naquela obra. 
(  ) Uns carros passaram por esta estrada. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) 2, 1, 2, 2, 1 estão corretas. 
b) 1, 2, 1, 2, 1 estão corretas. 
c) 2, 1, 1, 2, 2 estão corretas. 
d) Todas estão incorretas. 
 
3. Assinale a alternativa INCORRETA, no uso dos numerais. 
a) Comprei dois sapatos. 
b) Ela comprou o quadringentésimo quinto bilhete para o show. 
c) Larissa era a decima classificada na corrida. 
d) Quatorze é variante de catorze. 
 
4. Assinale a oração em que há um erro na flexão verbal. 
a) O homem previu aquele acontecimento no passeio. 
b) O tempo todo fiquei em silencio. 
c)  Da minha janela, presencio tudo o que passa na rua. 
d) O próprio jovem precaviu-se contra aquele incidente 
 
5. Um ciclista pedalando 8 horas por dia, durante 10 dias, percorre 7.500 km. Quantas horas por dia o 
ciclista deve pedalar para que ele possa percorrer 6.000 km em 4 dias? 
a) 12 horas. 
b) 16 horas. 
c) 20 horas. 
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d) Nenhuma das alternativas. 
 
6. Somando o salário de Afonso e sua esposa equivale à um montante de R$ 3.769.20. Sabendo que Afonso 
recebe 15% à mais que sua esposa. Qual é o salário que a esposa de Afonso recebe? 
a) R$ 1.697,13 reais. 
b) R$ 1.753,12 reais. 
c) R$ 2.016,08 reais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7. Determine √𝟗𝟗𝟎𝟎𝟐𝟐𝟓𝟓: 
a) 75 
b) 85 
c) 95 
d) Nenhuma das alternativas 
 
8. Um ônibus contendo 92 passageiros a bordo, vai de uma cidade para outra. No caminho o ônibus para 04 
vezes antes de chegar ao seu ponto final. Na primeira parada descem 08 passageiros e embarca 01. Na 
segunda parada descem 12 passageiros. Na terceira parada descem 03 passageiros e embarcam 05 
passageiros. Na quarta parada descem 15 passageiros e embarcam 20 passageiros. Quantos passageiros 
haverá a bordo quando o ônibus chegar ao seu ponto final? 
a) 80 passageiros. 
b) 86 passageiros. 
c) 88 passageiros. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9. Em relação à Febre Amarela, que tem apresentado surtos epidêmicos nos últimos anos no Brasil, é 
INCORRETO afirmar: 
a) A Febre Amarela urbana (FAU) não ocorre nas Américas desde 1954, sendo considerada erradicada nos 
centros urbanos. 
b) Com a proliferação do Aedes aegypti, existe o risco da reurbanização da Febre Amarela, no Brasil, com 
repercussões sociais e econômicas imprevisíveis. 
c) O reservatório da Febre Amarela silvestre é o homem e o da Febre Amarela urbana, os macacos. 
d) Todo indivíduo residente e/ou procedente de área endêmica, com quadro clínico sugestivo e que não 
tenha sido vacinado previamente, é considerado caso suspeito de Febre Amarela.  
 
10. A Dengue e a Febre Amarela são doenças transmitidas através da picada de um mosquito, sendo assim 
considerada uma zoonose. Assinale a alternativa que são classificadas como zoonose: 
a) Leishmaniose e Tuberculose 
b) Chikungunya e Influenza, 
c) Sífilis e Hepatite 
d) Raiva e Leptospirose.  
 
11. Nos últimos meses a mídia vem noticiando de forma exaustiva a missão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) em decidir sobre o momento em que pode ser determinado o cumprimento de pena de prisão, tendo 
em vista que a Constituição Federal diz ser possível somente após o trânsito em julgado (esgotamento de 
todos os recursos). Discute-se agora sobre a possibilidade de prisão em: 
a) Primeira Instância 
b) Segunda Instância 
c) Terceira Instância 
d) Quarta Instância 
 
12. Em dezembro de 2017 e em 2018, o País foi assolado por uma epidemia de febre amarela que ocasionou 
uma corrida da população em busca de sua imunização, tendo a mídia papel fundamental na divulgação das 
campanhas de vacinação, levando a informação para a população, inclusive indicando que a doença é 
transmitida: 
a) Por meio do ar 
b) Por meio do macaco 
c) Por meio de picada do mosquito Aedes aegypti 

https://www.infoescola.com/doencas/chikungunya/
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d) Por contato direto 
 
13. Uma das atividades do Agente Comunitário de Saúde é o cadastramento das famílias que se resume em 
registrar todas as informações a respeito da comunidade. Essas informações são fundamentais para fazer o: 
a) Relatório anual da comunidade 
b) Diagnóstico da comunidade 
c) Senso Comunitário 
d) Mapa geográfico da área onde reside a família 
 
14. Qual dos itens abaixo representa uma ação de prevenção primária? 
a) Reabilitar um paciente após infarto 
b) Imunização através de vacina 
c) Diagnóstico precoce de uma doença 
d) Tratamento medicamentoso de uma doença 
 
15. De acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde, a composição mínima das equipes de Saúde da 
Família deve ter: 
a) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e ACS. 
b) Médico, enfermeiro, dentista e ACS. 
c) Médico, enfermeiro, assistente social e ACS. 
d) Enfermeiro, dentista, auxiliar de enfermagem e ACS. 
 
INSTRUÇÃO: Entre as atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), a visita 
realizada em domicílios familiares, terapêuticos e asilares se apresentam como a base para a observação 
das situações de risco a que estão sujeitas as famílias e seus membros. Em relação às Visitas domiciliares, 
responda às questões 16, 17 e 18. 
 
16. São objetivos da visita domiciliar do ACS, EXCETO: 
a) Ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos prejudiciais à saúde. 
b) Compreender as relações entre os indivíduos que compõem uma família. 
c) Identificar os fatores culturais, sociais, econômicos e políticos que influenciam a vida e a saúde da família. 
d) Levantar e coletar dados sobre a família para alimentação dos bancos de dados, de forma sistematizada, 
sem necessariamente criar vínculo efetivo com a população. 
 
17. A Portaria 648 de 28/03/2006, que dispõe sobre a aprovação da Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa 
Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde, define atribuições específicas para 
cada membro da equipe de saúde. 
São atribuições específicas dos ACS, EXCETO: 
a) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de 
acordo com as necessidades definidas pela equipe. 
b) Cadastrar apenas as pessoas de baixa renda pertencentes à sua micro área. 
c) Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
d) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro área. 
 
18. É por meio da visita domiciliar que o ACS vai compreendendo: 
I. A forma de viver das pessoas e suas crenças. 
II. As doenças e os problemas de saúde mais comuns na comunidade. 
III. A dinâmica de vida das famílias por ele acompanhadas. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas, 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 
19. Uma das atribuições importantes do Agente Comunitário de Saúde (ACS) frente à comunidade é a 
identificação de casos suspeitos de Tuberculose, para isso o ACS deve ficar atento aos: 
a) Sintomáticos dermatológicos. 
b) Sintomáticos hematológicos. 
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c) Sintomáticos respiratórios. 
d) Sintomáticos comunicantes. 
 
20. Considerado o elo com a comunidade e seu papel fundamental a equipe de ESF. É correto afirmar que o 
ACS tem como atribuições:  
I - Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da 
saúde e à prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe. 
 II - Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros atualizados;  
III - Orientar famílias quanto à utilização dos serviços privados de saúde disponíveis;  
IV - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância 
à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na 
comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco;  
V – Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias que residem no município, de acordo com 
as necessidades definidas pelo ACS; 
 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas as alternativas: I, II, IV.  
b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, III, V.  
d) Apenas as alternativas I, II, IV V. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


