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01 
Sobre as características do processo de trabalho da Saúde da Família, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os dados para a 

análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território. 

(     ) Definição precisa do território de atuação, mapeamento e reconhecimento da área adstrita, que compreenda o 
segmento populacional determinado, com atualização contínua. 

(     ) Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações. 
(     ) Acompanhamento e avaliação sistemática das ações implementadas, visando à readequação do processo de 

trabalho. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V.   B) F, V, V, V.   C) V, V, V, V.   D) V, V, F, V. 
 

02 
Em relação à deficiência auditiva, é importante o ACS observar no desenvolvimento da criança se, EXCETO: 
A) Leva susto com sons fortes. 
B) Solicita a repetição de palavras. 
C) Atende quando é chamada pelo nome, após dez meses de idade. 
D) Atende quando é chamada pelo nome, após seis meses de idade. 
 

03 
“As crianças que demonstram este déficit alguns comportamentos característicos, que devem ser atentamente 
observados, como: pouco interesse em explorar ou explorações repetitivas do ambiente e/ou objetos; atrasos na 
aquisição motora e de linguagem (não conseguem construir frases lógicas, apresentam falas infantilizadas demais, 
repetem movimentos do corpo); dificuldade em memorizar; e, dificuldade em se integrar em ambientes com outras 
crianças.” A descrição anterior refere-se ao déficit 
A) físico.   B) visual.   C) auditivo.   D) intelectual. 
 

04 
São cuidados que se deve ter com pessoas com AVE (Acidente Vascular Encefálico): 
I. Havendo dificuldade em realizar higiene na axila, no cotovelo e na palma da mão, uma solução é colocar pedaços de 

algodão nas regiões que permanecem em flexões para que o tecido absorva o suor. 
II. Na alimentação, deve-se verificar se a cabeça está numa posição elevada o suficiente para que o alimento seja 

ingerido, para não ocasionar aspiração, o que leva ao risco de infecção respiratória. 
III. A pessoa acamada não deve ficar muito tempo numa mesma posição, pois isso pode levar a deformidades. 
IV. Mudar a pessoa acamada de posição a cada duas horas, caso ela não consiga se mover, para evitar a úlcera de 

pressão. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e III, apenas.  C) II e IV, apenas.  D) III e IV, apenas. 
 

05 
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Vulnerabilidade social é o conceito que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que estão à margem da 

sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por 
fatores socioeconômicos. 

(     ) Algumas das principais características que marcam o estado de vulnerabilidade social são as condições precárias de 
moradia e saneamento, os meios de subsistência inexistentes e a ausência de um ambiente familiar, por exemplo. 

(     ) As pessoas que são consideradas “vulneráveis sociais” são aquelas que estão perdendo a sua representatividade na 
sociedade, e geralmente dependem de auxílios de terceiros para garantirem a sua sobrevivência. 

(     ) Uma das hipóteses mais eficazes para garantir, a médio e longo prazo, a diminuição da vulnerabilidade social é o 
aumento da escolaridade, principalmente a qualidade da educação e da cultura. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F.   B) V, F, F, F.   C) V, V, V, V.   D) F, F, V, F. 
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06 
São doenças transmitidas pela água, EXCETO: 
A) Cólera.   B) Poliomielite.   C) Leptospirose.   D) Esquistossomose. 
 

07 
Como é feita a prevenção da cólera? 
A) Uso de preservativos. 
B) Não compartilhando seringas. 
C) Controle do mosquito Aedes aegypti. 
D) Através de vacina e, principalmente, através de medidas de higiene e saneamento básico. 
 

08 
“É uma doença muito comum depois de enchentes, pois as pessoas andam sem proteção em águas contaminadas.” 
Diz respeito à: 
A) AIDS.    B) Candidíase.   C) Leptospirose.   D) Esquistossomose. 
 

09 
“É também chamada Xistosa, ou doença do caramujo. Os vermes vivem nas veias do intestino e podem provocar 
diarreia, emagrecimento, dores na barriga, que aumenta muito de volume (barriga-d’água), e problemas em vários 
órgãos do corpo.” Trata-se de: 
A) Dengue.   B) Leptospirose.  C) Toxoplasmose.  D) Esquistossomose. 
 

10 
Relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Malária. 
 

2. Dengue. 
 

3. Febre amarela. 

(     ) Geralmente adquirida quando uma pessoa não vacinada entra em áreas de 
transmissão silvestre (regiões de cerrado, florestas). 

(     ) Transmitida pela picada das fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles. 
(     ) Uma virose transmitida por um tipo de mosquito (Aedes aegypti) que pica apenas 

durante o dia. 
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.   B) 3, 1, 2.   C) 2, 1, 3.   D) 3, 2, 1. 
 

11 
“__________________ é uma doença viral que pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total. Apesar de 
também ser chamada de paralisia infantil, a doença pode afetar tanto crianças quanto adultos.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Sarampo    B) Caxumba   C) Poliomielite   D) Febre amarela 
 

12 
“É uma doença infectocontagiosa que provoca manchas avermelhadas na pele, causada por um vírus chamado 
Morbillivirus.” Esta doença denomina-se: 
A) Rubéola.   B) Sarampo.   C) Caxumba.   D) Poliomielite. 
 

13 
Sobre a Tricomoníase, é INCORRETO afirmar que: 
A) Os parceiros não precisam de tratamento. 
B) Pode ser transmitida pelo sexo sem camisinha com uma pessoa infectada. 
C) Os sintomas mais comuns são dor durante a relação sexual, ardência e dificuldade para urinar, coceira nos órgãos 

sexuais. 
D) É uma infecção causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Nas mulheres, ataca o colo do útero, a vagina e a 

uretra e, nos homens, o pênis. 
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14 
“NCP, 22 anos, sexo feminino, relata que está com pequenas feridas no órgão sexual e caroços na virilha (ínguas), e 
que surgiram entre 7 e 20 dias após o sexo desprotegido com um homem. Relata, ainda, que a ferida e as ínguas não 
doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus.” Estes sintomas se referem à: 
A) Sífilis.        C) Cancro mole. 
B) Candidíase.       D) Condiloma acuminado (HPV). 
 

15 
“PAF, 24 anos, sexo feminino relata ao ACS que está com falta de menstruação, peitos doloridos e aumentados, 
enjoos, tonturas e sonolência.” Esses sinais são sugestivos de: 
A) Gravidez.        C) Câncer de mama. 
B) Labirintite.       D) Câncer de colo do útero. 
 

16 
Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados, participar do processo de 
territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 
riscos e vulnerabilidades são atribuições do agente comunitário de saúde. De acordo com a Política Nacional de 
Atenção Básica, é responsabilidade do agente comunitário de saúde o cadastro de máximo: 
A) 350 pessoas.   B) 550 pessoas.   C) 750 pessoas.   D) 950 pessoas. 
 

17 
A respeito da ficha A, um dos instrumentos de trabalho do agente comunitário de saúde, é correto afirmar que deve 
ser preenchida: 
A) uma ficha por família.      C) uma ficha por pessoa. 
B) uma ficha por criança.     D) uma ficha por gestante. 
 

18 
Uma das informações que constam na Ficha A é se a família é beneficiária do Programa Bolsa Família. No campo da 
saúde, as condicionalidades para que a família possa receber o benefício do programa são o acompanhamento do 
calendário vacinal, que deve estar atualizado, do crescimento e do desenvolvimento das crianças menores de 
A) 7 anos de idade e do pré-natal das gestantes. 
B) 18 anos de idade e do pré-natal das gestantes.  
C) 7 anos de idade e do calendário vacinal dos idosos. 
D) 18 anos de idade e do calendário vacinal dos idosos. 
 

19 
A ficha C é o instrumento utilizado para o acompanhamento da criança e deve ser preenchida e atualizada sempre 
que necessário. A Ficha C é: 
A) A Caderneta da Criança, padronizada pelo Ministério da Saúde, utilizada para as crianças menores de sete anos de 

idade. 
B) Uma cópia das informações pertinentes da Caderneta da Criança, padronizada pelo Ministério da Saúde, utilizada 

para as crianças menores de sete anos de idade.  
C) Uma cópia das informações pertinentes da Caderneta da Criança, padronizada pelo Ministério da Saúde, utilizada 

para as crianças menores de cinco anos de idade. 
D) Um formulário específico para o acompanhamento das crianças menores de dez anos de idade, que é fornecido na 

primeira visita da criança à unidade básica de saúde. 
 

20 
A adscrição mínima da área de abrangência do Agente Comunitário de Saúde corresponde ao(à): 
A) Domicílio.         B) Microárea.   C) Distrito sanitário.  D) Regional de saúde. 
 

21 
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a porta de entrada e o contato preferencial do usuário dos 
serviços do SUS deve ser: 
A) A atenção primária.      C) As unidades de pronto atendimento. 
B) Os pronto-socorros dos hospitais.    D) Os núcleos de apoio à saúde da família. 



CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Emprego: Agente Comunitário de Saúde 
- 5 - 

22 
A interpretação demográfica consiste no estudo das características de uma comunidade e são consideradas 
informações como faixa etária, número de pessoas, entre outras. O termo faixa etária significa: 
A) O número de pessoas por condição social.  
B) O número de pessoas por grau de instrução. 
C) O número de pessoas por diferença entre sexo.    
D) O intervalo de idade que existe num determinado grupo de pessoas. 
 

23 
Relacione adequadamente as colunas de acordo com os fatores determinantes da condição de saúde dos indivíduos. 
1. Fatores biológicos. 
2. Fatores relacionados ao meio físico. 
3. Fatores relacionados ao socioeconômico e cultural. 
(     ) Acesso à educação. 
(     ) Condição de moradia. 
(     ) Qualidade da água para o consumo. 
(     ) Características pessoais herdadas geneticamente.   
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 1, 3.           B) 2, 3, 1, 1.   C) 3, 1, 3, 2.   D) 3, 2, 2, 1. 
 

24 
O processo de gestão do setor saúde exige a tomada de decisões de alta responsabilidade e relevância social e deve 
ser baseado nas informações que podem funcionar como um “meio” para diminuir o grau de incerteza sobre 
determinada situação de saúde, apoiando o processo de tomada de decisões. “Conjunto de elementos que é 
responsável por consolidar as informações produzidas pelos serviços de saúde no SUS e registrar informações 
epidemiológicas fundamentais para análise da situação de saúde da população, como os óbitos e os nascimentos”. 
Denomina-se: 
A) Sistema de Informação de Saúde.     C) Sistema de Informação da Atenção Básica. 
B) Sistema de Informação de Vigilância.     D) Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica. 
 

25 
As doenças do aparelho circulatório são um problema de saúde pública no Brasil fazendo parte do grupo de doenças 
que mais mata em nosso país. Um indivíduo é considerado hipertenso quando sua pressão arterial estiver maior ou 
igual a: 
A) 120 X 80 mmHg.  B) 130 X 80 mmHg.  C) 130 X 90 mmHg.  D) 140 X 90 mmHg. 
 

26 
A diabetes é um grupo de doenças metabólicas e é considerada uma das grandes epidemias mundiais do século XXI e 
um problema de saúde pública, tanto nos países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Sobre essa doença 
afirma-se corretamente: 
A) Quando bem controlada, a doença pode ser curada.                                         
B) O diabetes tipo 1 é o tipo mais comum na população brasileira.  
C) No tipo 2 ocorre devido ao aumento de insulina na corrente sanguínea.                                                        
D) A diminuição do peso e a atividade física fazem parte do controle do diabete tipo 2.  
 

27 
O tratamento diretamente observado tem como objetivo principal a supervisão da tomada da medicação para 
determinada doença, por um profissional de saúde ou outra pessoa, desde que, devidamente habilitada, como o 
Agente Comunitário de Saúde, por exemplo. Uma das doenças para qual esse tipo de estratégia de tratamento é 
adotado na unidade básica de saúde corresponde a: 
A) HIV.             B) Diabetes.   C) Hipertensão.   D) Tuberculose. 
 

28 
O Agente Comunitário de Saúde é um dos principais responsáveis pelo preenchimento da Caderneta de Saúde da 
Pessoa Idosa. Essa caderneta deve ser preenchida: 
A) Nas visitas domiciliares e quando o idoso comparecer à Unidade Básica de Saúde.                                                                                               
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B) Durante as internações hospitalares quando ocorre agravamento das condições de saúde do idoso. 
C) Somente quando o idoso comparecer à Unidade Básica de Saúde para realização de consultas médicas. 
D) Somente nas campanhas de vacinação do idoso, momento imprescindível para manter a caderneta de saúde 

atualizada. 
 

29 
Dependendo da situação vacinal do adulto (indivíduo de 20 a 59 anos de idade) é necessária a vacinação contra a 
febre amarela. O esquema da vacina nessa situação deve ser de uma dose e um reforço. O intervalo de administração 
do reforço após a primeira dose da vacina deverá ser de: 
A) 2 anos.        B) 5 anos.   C) 10 anos.   D) 15 anos. 
 

30 
Sobre as palavras “ética” e “moral” é correto afirmar que: 
A) São palavras sinônimas.  
B) Moral é o sinônimo da ética estabelecida pelas pessoas. 
C) Moral é o conjunto de valores assumidos por uma pessoa e ética é a reflexão sobre esses valores. 
D) A moral corresponde ao modo de ser e de agir de uma pessoa e a ética corresponde ao modo de ser e de agir do 

outro. 



   



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 
desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

4. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio. 

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer 
tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

7. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões. Leia-o atentamente. 

8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 
resposta correta. 

9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

11. O candidato apenas poderá retirar-se do local de provas depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início de sua 
realização. O candidato não poderá levar o caderno de prova em hipótese alguma. 

12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do 
local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo 
candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da 
Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

O candidato será considerado aprovado se obtiver, de forma concomitante: I – Conceito “Apto” (50% de 
aproveitamento); II – Frequência mínima de 75% de aproveitamento nas atividades. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado preliminar disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia 
subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo no 
endereço eletrônico www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 
com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




