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PREFEITURA DE VILA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022

NÍVEL MÉDIO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – TODAS AS REGIÕES
NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Além deste Caderno de Questões, com vinte questões objetivas, você receberá do fiscal de sala a Folha de
Respostas.
 Confira, atentamente, se os dados (nome, inscrição, número do documento de identidade) estão corretos. Além disso,
confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e número de questões contidas.
 O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno ou na Folha de
Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
 A Folha de Respostas é o único documento válido para avaliação. Preencha os campos destinados à assinatura e ao
número de inscrição na Folha de Respostas. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte
maneira: ●
 Use apenas caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue a
Folha de Respostas ao fiscal.
 O prazo de realização da prova é de 2 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

BOA PROVA!
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CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
1. A partir de 1985, começaram os preparativos
para a elaboração da Constituição Federal.
Em_____, foi realizada a 8ª Conferência
Nacional de Saúde e criada a Comissão
Nacional de Reforma Sanitária, com a tarefa de
formular as bases para um sistema de saúde
brasileiro. Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1986
1989
2000
2011
2013

Portanto, o princípio organizativo do sus que
respalda este paciente é o da:
(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

2. O Secretário de Saúde de Pires do Rio, no
sudeste de Goiás, Assis Silva admitiu que vacinou
a própria esposa contra a Covid-19 mesmo sem
ela estar entre os grupos que devem ser
priorizados , como os de profissionais da saúde,
nesta primeira fase da imunização. Após ser
questionado pela atitude que tomou, ele fez um
pronunciamento ao vivo pelas redes sociais
pedindo desculpas pelo ato e justificando que o fez
no intuito de protegê-la. Qual princípio
organizativo do SUS foi quebrado.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

INSTITUTO AVALIA

Participação Popular e equidade.
Equidade e igualdade da assistência.
Integralidade e participação popular.
Universalidade e integralidade.
preservação da autonomia.

3. Uma paciente de 29 anos de idade, solteira,
portadora da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (SIDA), participa de reuniões do
grupo das pessoas vivendo com HIV na
unidade básica de saúde de seu Bairro. Não
tendo a mesma comparecido às reuniões do
grupo, a equipe do programa de estratégia
saúde da família foi acionada a fazer uma
busca ativa deste componente do grupo. O
agente comunitário de saúde de seu bairro
programou uma visita domiciliar e verificou,
que a mesma havia sofrido um acidente e fora
encaminhada ao PS onde ficou internada. Ela
relatou ao Médico da emergência que
mantivesse em sigilo sua condição de
portadora do vírus HIV junto a sua família.

Preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral.
Utilização da epidemiologia para o
estabelecimento de prioridades, a alocação
de recursos e a orientação programática.
Participação da comunidade.
Descentralização
político-administrativa,
com direção única em cada esfera de
governo.
Equidade.

4. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB). Como forma de garantir a
coordenação do cuidado, ampliando o acesso
e resolutividade das equipes que atuam na
Atenção Básica, recomenda-se uma população
adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e
de Saúde da Família (eSF) entre_________
a________ pessoas, localizada dentro do seu
território, garantindo os princípios e as
diretrizes da Atenção Básica. Assinale a
alternativa que expressa o quantitativo exato.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.000 a 2.000.
1.000 a 3.000.
2.000 a 3.500.
4.000 a 4.500.
4.000 a 5.500.

5. De acordo com o Ministério da saúde.
Seguindo o pressuposto de que Atenção
Básica (AB) e Vigilância em Saúde devem se
unir para a adequada identificação de
problemas de saúde nos territórios e o
planejamento de estratégias de intervenção
clínica e sanitária mais efetivas e eficazes,
orienta-se que as atividades específicas dos
agentes comunitários de saúde (ACS) e agente
de combate às endemias (ACE) devem ser
integradas. Além das atribuições comuns a
todos os profissionais da equipe de AB,
são atribuições comuns do ACS e ACE:
(A)
(B)

Supervisionar as ações do técnico/auxiliar
de enfermagem e ACS.
Realizar
consulta
de
enfermagem,
procedimentos,
solicitar
exames
complementares, prescrever medicações
conforme protocolos, diretrizes clínicas e
terapêuticas, ou outras normativas técnicas
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(C)

(D)

(E)

estabelecidas pelo gestor federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, observadas
as disposições legais da profissão.
Realizar
visitas
domiciliares
com
periodicidade estabelecida no planejamento
da equipe e conforme as necessidades de
saúde da população, para o monitoramento
da situação das famílias e indivíduos do
território, com especial atenção às pessoas
com agravos e condições que necessitem de
maior número de visitas domiciliares.
Realizar e/ou supervisionar acolhimento
com escuta qualificada e classificação de
risco,
de
acordo
com
protocolos
estabelecidos.
Todas estão corretas.

6. Sobre a lei 8.080/90. Quando as suas
disponibilidades forem insuficientes para
garantir a cobertura assistencial à população
de uma determinada área, o Sistema Único de
Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços
ofertados
pela
iniciativa
privada.
A
participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante_______
ou_______, observadas, a respeito, as normas
de direito público.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Contrato ou convênio.
Contrato ou licitação.
Licitação ou convênio.
Acordo verbal ou contrato.
Acordo verbal ou licitação.

7. Poderão ser consideradas, ainda, atividades
do Agente Comunitário de Saúde, a serem
realizadas em caráter excepcional, assistidas
por profissional de saúde de nível superior,
membro da equipe, após treinamento
específico e fornecimento de equipamentos
adequados, em sua base geográfica de
atuação: Assinale as alternativas abaixo.
I - Aferir a pressão arterial, inclusive no
domicílio, com o objetivo de promover saúde e
prevenir doenças e agravos;
II - Realizar a medição da glicemia capilar,
inclusive
no
domicílio,
para
o
acompanhamento dos casos diagnosticados
de diabetes mellitus e segundo projeto
terapêutico prescrito pelas equipes que atuam
na Atenção Básica;

INSTITUTO AVALIA

III - Aferição da temperatura axilar, durante a
visita domiciliar;
Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Os itens I, II e III estão corretos.

8. Sobre os fatores determinantes e
condicionantes de saúde. Assinale a única
alternativa correta que os compõem.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alimentação.
O acesso aos bens e serviços essenciais.
Saneamento básico.
Educação.
Todas estão corretas.

9. Sobre a lei 8.080/90. Assinale a alternativa
correta sobre quais são os princípios
doutrinários do SUS.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

integralidade, universalidade e equidade.
ética, equidade e igualdade.
centralização,
descentralização
e
participação social.
centralização, arbitrariedade e ética.
participação popular, arbitrariedade e
universalidade.

10. O Governador do Estado do Pará, Helder
Barbalho, entregou na manhã desta terça-feira
(26), os 180 cilindros de oxigênio que serão
enviados, como doação, para o município de
Manaus. Ao todo, 500 cilindros foram
adquiridos pelo Estado e começaram a chegar
na madrugada de hoje a Santarém a fim de ser
enviado para a capital do Amazonas. Diante
disso, qual princípio doutrinário do sus está
sendo seguido neste momento.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

universalidade.
participação.
equidade.
integralidade.
participação popular.

11. Sobre as atribuições do Agente
Comunitário de Saúde. Analise as afirmativas
abaixo.
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I - Trabalhar com adscrição de indivíduos e
famílias em base geográfica definida e
cadastrar todas as pessoas de sua área,
mantendo os dados atualizados no sistema de
informação da Atenção Básica vigente,
utilizando-os de forma sistemática, com apoio
da equipe, para a análise da situação de saúde,
considerando as características sociais,
econômicas,
culturais,
demográficas
e
epidemiológicas do território, e priorizando as
situações a serem acompanhadas no
planejamento local.

INSTITUTO AVALIA

(B)

(C)

II - Utilizar instrumentos para a coleta de
informações que apoiem no diagnóstico
demográfico e sociocultural da comunidade;
III - Registrar, para fins de planejamento e
acompanhamento das ações de saúde, os
dados de nascimentos, óbitos, doenças e
outros agravos à saúde, garantido o sigilo
ético;
IV - Desenvolver ações que busquem a
integração entre a equipe de saúde e a
população adscrita à UBS, considerando as
características e as finalidades do trabalho de
acompanhamento de indivíduos e grupos
sociais ou coletividades;

(D)

(E)

V - Informar os usuários sobre as datas e
horários de consultas e exames agendados;
Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas as afirmativas I, III e IV estão
corretas.
Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão
corretas.
Apenas as afirmativas I, II, III e V estão
corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

12. Sobre o espaço de trabalho que o ACS atua.
Assinale a assertiva correta.
(A)

para setores e serviços de maior
complexidade, quando assim for necessário.
Os serviços de saúde ofertados nem sempre
garante
acesso,
resolutividade,
integralidade e equidade à população,
conforme as diretrizes do SUS. O usuário,
ao procurar a unidade básica de saúde, será
atendido pelos profissionais que ali
trabalham e, se necessário, não será
encaminhado a outros serviços de saúde,
para continuidade da assistência.
O ACS é uma ponte entre o serviço e a
comunidade, estabelecendo aproximações
e desenvolvendo vínculos com a população
das comunidades atendidas por ele.
Infelizmente, essa articulação não facilita o
diálogo entre a equipe de saúde, a
comunidade e os demais atores que buscam
resolver os problemas identificados.
Não é de fundamental importância que o
profissional da saúde participe do processo
de territorialização e do mapeamento da
área de atuação da equipe, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a
riscos e vulnerabilidades.
O território de ação do ACS é não
abrangente, pois, ficam restrito apenas na
UBS e no domicílio, não abrangendo outros
locais como salões comunitários, escolas,
creches, igrejas, praças, entre outros, que
não são vistos como espaços para o
profissional atuarem juntamente com a
equipe.

13. A ESF tem como base o território em que
atua e é composta pela equipe Saúde da
Família, que conta diversos profissionais.
Dentre eles, estão:
(A)

(B)

O médico generalista ou especialista em
saúde da família ou médico de família e
comunidade; fonoaudiólogo, enfermeiro e
nutricionista.
O médico generalista ou especialista em
saúde da família ou médico de família e
comunidade; enfermeiro generalista ou
especialista em saúde da família; auxiliar ou
técnico
em
enfermagem;
agentes
comunitários de saúde.
O médico generalista ou médico psiquiatra,
enfermeiro e assistente social

A atenção básica em saúde abrange a
promoção, a prevenção, o diagnóstico, o
tratamento e a reabilitação, de acordo com o
perfil epidemiológico e as necessidades de
saúde apresentadas pela população de um
(C)
território. Este departamento está vinculado
a toda rede de serviços de saúde, garantindo
o sistema de referência e contrarreferência
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(D)

(E)

Enfermeiro generalista ou especialista em
saúde da família; auxiliar ou técnico em
enfermagem;
médico
generalista
e
pedagogo
O médico generalista ou especialista em
saúde da família ou médico de família e
comunidade; fonoaudiólogo, enfermeiro e
fisioterapeuta e agentes comunitário de
saúde.

14. Sobre A Ética no trabalho do ACS. Assinale
a alternativa incorreta.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

A ética estuda o comportamento moral do
homem na sociedade.
O comportamento ético, por sua vez, é
baseado em valores incorporados pelo
indivíduo enquanto ser social.
A ética não estuda os atos conscientes e
voluntários de indivíduos é não afetam
outras pessoas, grupos sociais, ou a
sociedade em seu conjunto.
Um comportamento só terá conotação moral
se for consciente e voluntário e ocorrer no
convívio social.
A moral é um conjunto de normas que regula
o comportamento individual e social dos
homens. Ela responde às necessidades de
uma determinada sociedade, em um
determinado momento histórico, cumprindo,
assim, uma importante função social.

15. Sobre a comunicação em saúde. Analise as
afirmativas abaixo.
I - Existem várias formas de comunicação:
Comunicação
interpessoal
é
direta,
estabelecida entre duas ou mais pessoas.
Pode ser feita pelas pessoas frente a frente ou
por carta, telefone, e-mail ou bate papo virtual;
II - Comunicação de massa: é dirigida a uma
faixa grande de público e efetuada pelos meios
de comunicação de massa como jornais,
revistas, TV, rádio etc.;
III - Comunicação não verbal: é baseada em
signos independentes de linguagem falada,
como as imagens, a música etc.
Assinale a alternativa correta:

INSTITUTO AVALIA

(C)
(D)
(E)

Apenas os itens I e II estão incorretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Os itens I, II e III estão corretos.

16. O Programa Saúde da Família (PSF) requer
um trabalho interdisciplinar para lidar com a
complexidade da saúde. Uma das primeiras
informações que o agente comunitário de
saúde precisa ter são quantas e quais são as
pessoas que ele vai acompanhar. De acordo
com as Normas e Diretrizes do programa de
agentes comunitários de saúde, cada agente
acompanha, em média, _____ pessoas da sua
comunidade. Assinale a assertiva que
corresponde ao número.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

450 pessoas.
600 pessoas.
750 pessoas.
1.000 pessoas.
3.000 pessoas.

17. O Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS) foi criado oficialmente pelo
Ministério da Saúde em 1991 para se somar aos
esforços voltados à redução dos graves
índices de mortalidade infantil e materna na
Região Nordeste do Brasil. Nasceu, portanto,
com uma clara focalização de cobertura e
objetivos, considerando que esta região
concentrava o maior percentual de população
em situação de pobreza e, consequentemente,
mais exposta ao risco de adoecer e morrer. As
Secretarias Estaduais de Saúde da região
foram convidadas pelo Ministério da Saúde
para traçar as diretrizes para a formação de
agentes comunitários. Em função de seu
projeto bem-sucedido, o estado do(a)
______foi a referência das lições apreendidas
para adesão de todo o Nordeste ao programa.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alagoas.
Maranhão.
Ceará.
Bahia.
Pernambuco.

18. Sobre a técnica de Entrevista. A entrevista
é uma técnica em que se recorre à comunidade
para obter conhecimentos, informações e
dados. Assinale a assertiva incorreta.

(A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas os itens I e II estão corretos.
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Comece explicando ao entrevistado de
maneira simples os objetivos e conteúdo da
entrevista. Se necessário, converse um
pouco sobre assuntos pessoais, como:
trabalho, onde mora, quantos filhos tem etc.
Não há necessidade de atender as
necessidades sentidas pelo entrevistado e
nem demonstrar interesse e atenção para
responder as perguntas.
Lembre-se sempre de ouvi-lo com atenção e
esgotar cada assunto antes de passar para
o seguinte.
Use formas de perguntas que permitam o
aprofundamento das respostas, ou seja,
utilize sempre que possível “o que”, “quem”,
“quando”, “onde” e “por quê”.
Tenha cuidado para não desviar do assunto.
Faça com que o entrevistado se sinta à
vontade, como se estivesse numa conversa
comum e não em um interrogatório.

INSTITUTO AVALIA

III - Aprimorar as ferramentas utilizadas por
trabalhadores e gestores nas ações de cuidado
e gestão na APS;
IV
Promover
a
integração
e
a
interoperabilidade com outros sistemas de
informação em saúde;
V - Buscar a reestruturação nas formas de
coleta, processamento, validação e uso de
informações em saúde na APS;
Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas as afirmativas I, III e IV estão
corretas.
Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão
corretas.
Apenas as afirmativas I, II, III e V estão
corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

19. O Programa Saúde da Família é diferente
dos outros modelos de assistência, pois
aproxima as famílias dos serviços de saúde ou,
como se coloca, leva a saúde para dentro da
casa das pessoas. O ________é o principal
responsável por essa aproximação, uma vez
que cabe a ele fazer a ponte entre a
comunidade e o restante da equipe. É ele quem
“pede licença” e adentra nas casas das
pessoas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Médico.
Enfermeiro.
Assistente social.
Técnico em enfermagem.
Agente comunitário de saúde.

20. A Estratégia e-SUS APS é uma forma de
instrumentalizar a coleta de dados na APS para
envio à base nacional e reúne informações
para garantir a continuidade do cuidado
prestado ao paciente. Sobre os objetivos do eSUS APS
Julgue os itens a seguir
I - Promover o avanço tecnológico dos
sistemas de informação utilizados na captação
de dados da APS;
II - Monitorar e Avaliar as ações da APS no
país;
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