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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 
2. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos Aplicadores de Prova. 
3. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma, 
sempre na sequência A, B, C e D, das quais somente uma é correta. 
4. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, 
preenchendo o campo correspondente com caneta de tinta preta ou azul. Não ultrapasse 
o limite do espaço destinado para cada marcação. 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras 
feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão 
resultará na anulação da questão. 
6. Não serão permitidas consultas, empréstimo e comunicação entre candidatos, bem 
como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a 
realização da prova. O não cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do 
candidato deste Processo Seletivo. 
7. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e aguarde autorização para devolver o 
cartão-resposta e o caderno de questões.  
8. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:  
- não devolver o caderno de questões;  
- for surpreendido, durante a realização da Prova, em comunicação com outros 
candidatos ou em consulta a qualquer espécie de material;  
- for descortês para com qualquer um dos fiscais executores e seus auxiliares ou 
autoridades presentes. 
9. Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à 
prova. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após 45 (quarenta e cinco) 
minutos do início da mesma. 
10. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante 
a realização, acompanhado de um fiscal, após 30min a contar do início da prova. 
11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está incluso na duração 
desta prova. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 2 horas (Duas horas) 
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PORTUGUÊS 

 
PREVENÇÃO NUNCA É DEMAIS 

 
A partir de 2014, postos de saúde do Brasil oferecerão a vacina contra o vírus HPV 
 

A partir do ano que vem, uma nova vacina será incluída no Calendário Nacional de 
Vacinação. Ela previne contra o vírus do papiloma humano, mais conhecido por sua sigla 
em inglês: HPV. 

Em princípio, o público-alvo das campanhas de vacinação contra HPV no Brasil 
serão as meninas de 10 e 11 anos. No futuro, as campanhas poderão incluir também os 
meninos e crianças mais velhas.  

Transmitido de uma pessoa a outra pelo contato sexual, o HPV causa lesões ou 
verrugas e pode gerar câncer nos órgãos reprodutivos. “A infecção é muito comum e nem 
sempre leva ao câncer”, explica a médica Maria da Glória Carvalho, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Porém, como não se sabe ainda por que algumas pessoas 
desenvolvem câncer e outras não, o melhor é não deixar o vírus se instalar. 

Existem mais de 100 tipos de HPV, mas a vacina protege contra quatro deles. O 
uso de preservativo nas relações sexuais continua sendo a medida mais eficaz de 
prevenção. No homem, o HPV pode causar câncer no pênis e, na mulher, no colo do 
útero. Este último é o que mais preocupa os médicos: representa a quarta maior causa de 
mortes entre as mulheres brasileiras. Por isso, as primeiras campanhas de vacinação 
contra o HPV serão direcionadas a meninas de 10 e 11 anos. A escolha dessa faixa etária 
tem um motivo importante – a vacina é mais eficaz em quem ainda não iniciou a vida 
sexual e, portanto, não teve contato com o HPV. 

Aqui no Brasil, a vacina importada contra o HPV já vinha sendo oferecida pela rede 
particular de saúde, com um preço bastante salgado – cada dose custava cerca de 300 
reais. Agora, o imunizante terá produção nacional, no Instituto Butantan, o que vai 
baratear os custos e permitir que ele seja distribuído gratuitamente nos postos de 
vacinação. 

Segundo o médico Jorge Kalil, diretor do instituto, no futuro meninos e meninas 
mais velhas também poderão receber a vacina gratuitamente.  

(Renata Fontanetto,  Instituto Ciência Hoje, 10-07-2013. Texto adaptado para essa prova) 
 

 
Questão 01 – O assunto principal do texto é:  
a) Explicar o que é HPV. 
b) A oferta nos postos de saúde do Brasil da vacina contra o HPV. 
c) Informar como se contrai HPV. 
d) Explicar os tipos de HPV. 
 
 
Questão 02 – Leia as afirmativas sobre o texto: 
I. As meninas de 10 e 11 anos serão as primeiras a receber a vacina, porque além de o 
HPV atacar mais as mulheres, é bom começar com quem não iniciou a vida sexual como 
forma de prevenir a doença.  
II. A vacina será ofertada gratuitamente porque deixará de ser importada e passará a ser 
produzida no Brasil. 
III. A vacina será somente para as meninas de 10 e11 anos, portanto meninos e meninas 
mais velhas nunca terão a vacina gratuitamente.  
IV. O HPV é uma bactéria e pode ser contraída de diversas formas.  

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/mudancas-no-calendario/
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/mudancas-no-calendario/
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/categoria/novidades/noticias/
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Das afirmativas acima estão corretas somente: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e IV. 
d) III e IV. 
 
 
Questão 03 – Das frases abaixo, assinale aquela que indica tempo futuro: 
a) Transmitido pelo contato sexual, o HPV causa lesões ou verrugas. 
b) A vacina contra o HPV já vinha sendo oferecida pela rede particular de saúde. 
c) Existem mais de 100 tipos de HPV. 
d) As primeiras campanhas de vacinação serão direcionadas a meninas de 10 e 11 anos. 
 
 
Questão 04 – Assinale a alternativa em que as palavras destacadas indicam um 
pronome pessoal e um pronome possessivo, respectivamente: 
a) Ela, a vacina, protegerá nossas meninas. 
b) Ela, a vacina, futuramente, protegerá também os meninos. 
c) Ela, a vacina, futuramente, protegerá também os meninos. 
d) Esse vírus é transmitido de uma pessoa a outra. 
 
 
Questão 05 – Assinale a frase que está escrita corretamente, conforme a língua 
padrão (observe concordância-plural, singular; ortografia, acentuação): 
a) As vacinas são eficaz contra os víros. 
b) As infecção é muito comum e nem sempre levam ao cáncer. 
c) Os vírus causam lesões ou verrugas e podem gerar cânceres nos órgãos reprodutivos. 
d) No futuro, meninos e meninas mais velhas também pode receber a vacina 
gratuitamente. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 06 – De acordo com a Lei Orgânica do Município de Maravilha, assinale a 
alternativa que não fundamenta a existência do município: 
a) Pluralismo político. 
b) Autonomia. 
c) Dignidade da pessoa humana. 
d) Singularismo político. 
 
 
Questão 07 – A Lei Orgânica do Município de Maravilha, em seu artigo 6º, diz que 
são Poderes do Município, independentes e harmônicos:  
a) Judiciário e Executivo. 
b) Legislativo e Judiciário. 
c) Executivo e Legislativo. 
d) Executivo, Legislativo e Judiciário. 
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Questão 08 – O CTG Juca Ruivo, do município de Maravilha, de acordo com a 
história do município, recebeu esse nome em homenagem ao administrador da CIA 
Territorial Sul Brasil, que iniciou em 1949 a ocupação de Maravilha. Juca Ruivo era 
uma espécie de apelido de:  
a) José Leal Filho. 
b) João Leal Filho. 
c) Juca Leal Filho. 
d) José Ayres Leal.  
 
 
Questão 09 – O município de Maravilha está localizado na região oeste do estado de 
Santa Catarina, e tem seus limites fixados com os seguintes municípios:  
a) São Miguel da Boa Vista, Pinhalzinho, Romelândia, Iraceminha, Cunha Porã, São 
Miguel do Oeste e Serra Alta. 
b) São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos, Bom Jesus do Oeste, Cunha Porã, Iraceminha, 
Modelo e Flor do Sertão.  
c) Pinhalzinho, Modelo, Serra Alta, Flor do Sertão, Romelândia, São Miguel do Oeste e 
Descanso. 
d) São Miguel do Oeste, Sul Brasil, Flor do Sertão, Santa Terezinha do Progresso, 
Saltinho, São Miguel da Boa Vista e Modelo.  
 
 
Questão 10 – Em julho de 2013 o Papa Francisco visitou o Brasil para participar de 
um importante evento. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto do 
evento.  
a) Simpósio Brasileiro da Juventude. 
b) Jornada Brasileira da Juventude. 
c) Jornada Mundial do Idoso. 
d) Jornada Mundial da Juventude.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 – Toda a família deve ser visitada mensalmente, as visitas familiares 
devem ocorrer com mais frequência se existir alguma situação de risco. Assinale a 
alternativa que apresenta necessidade da realização de um maior número de visitas 
domiciliares mensais: 
a) Recém-nascido com mais de dois quilos e meio. 
b) Gestantes com pré-natal em dia.  
c) Recém-nascido que não está sendo alimentado no peito. 
d) Outras pessoas que não tenham problemas de saúde.  
 
 
Questão 12 – O Agente Comunitário de Saúde (ACS) se utiliza do cadastramento 
familiar para conhecer as condições de vida das famílias que vai acompanhar. 
Assinale a alternativa que demonstra um dos objetivos da realização do referido 
cadastro: 
a) Fornecer elementos para que os demais profissionais que compõem a equipe da 

Unidade de Saúde e a equipe da ESF saibam o que fazer para evitar as doenças que 
não ameaçam a comunidade e promover a saúde. 

 



Caderno de Provas 
Processo Seletivo Edital nº 002/2013 

Maravilha – SC 

5 

 

 
b) O objetivo do cadastrado familiar é auxiliar o ACS a identificar por onde iniciar seu 

trabalho e priorizar suas ações. 
c) O cadastro familiar não consegue mostrar quem são as pessoas da comunidade e 

também não identifica as condições de moradia e saneamento. 
d) Contribuir para que os demais profissionais que compõem a equipe do NASF saibam o 

que fazer para evitar as doenças que não ameaçam a comunidade e recuperar a 
saúde. 
 

 
Questão 13 – De acordo com a Lei 8080/90 em seu segundo artigo, o Estado deve 
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, sendo assim a 
saúde é para o cidadão um: 
a) Direito irrelevante. 
b) Direito pleno. 
c) Direito fundamental. 
d) Direito municipal. 
 
 
Questão 14 – Assinale a alternativa que se refere a uma função da Atenção Básica: 
a) Implantar a avaliação de desempenho por competências melhorando e estimulando a 
motivação no trabalho. 
b) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 
adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 
c) Adscrição das famílias responsabiliza a equipe da unidade de saúde(US) pelos sujeitos 
que vivem em toda a área geográfica, independentemente das micro áreas definidas para 
essa US, no processo de territorialização, permitindo o efetivo acesso e vínculo dessa 
população ao serviço, princípio da atenção à saúde. 
d) Cadastrar as famílias em fichas que vão para Unidade de Saúde para a organização da 
média e alta complexidade. 
 
 
Questão 15 – Assinale a alternativa que se refere a uma das competências do 
Agente Comunitário de Saúde:   
a) Orientar as famílias de sua micro área quanto à utilização dos serviços de saúde 
disponíveis no município. 
b) Trabalhar com as famílias da comunidade, repassando informações das áreas da 
educação, cultura e assistência social. 
c) Desempenhar a função de auxiliar de enfermagem no caso da ausência do mesmo na 
Unidade de Saúde.  
d) Acompanhar a população idosa nas suas atividades de lazer e no caso de não haver 
familiares prestar o cuidado domiciliar diário. 
 
 
Questão 16 – A partir da Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006, a Estratégia de 
Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com 
os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção 
Básica, a Estratégia Saúde da Família deve: 
I. Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios 
em que as Equipes Saúde da Família atuam. 
II. Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações 
dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua,  
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buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre 
postura pró-ativa frente aos problemas de saúde/doença da população. 
III. Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados 
com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade. 
IV. Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.  
V. Ser um espaço de construção de cidadania. 
 
a) A alternativa correta é apenas a IV. 
b) As alternativas corretas são os itens I e IV. 
c) Nenhuma alternativa está correta. 
d) Todas as respostas estão corretas. 
 
 
Questão 17 – Na Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006, está prevista a 
implantação da estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nas Unidades 
Básicas de Saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção 
Básica. São itens necessários à organização da implantação dessa estratégia: 
I. A existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no Cadastro Geral de 
estabelecimentos de saúde do Ministério da Saúde, de referência para os ACS e o 
enfermeiro supervisor. 
II. A existência de um enfermeiro para até 30 ACS, o que constitui uma equipe de ACS. 
III. O cumprimento da carga horária de 40 horas semanais dedicadas à equipe de ACS 
pelo enfermeiro supervisor e pelos ACS. 
IV. Definição das micro áreas sob responsabilidade de cada ACS, cuja população deve 
ser superior a 2.750 pessoas. 
V. O exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde regulamentado pela Lei nº 
10.507/2002. 
 
a) A alternativa do item III não está correta.  
b) A alternativa correta é apenas a IV. 
c) As alternativas corretas são os itens I, II, III e V. 
d) Todas as respostas estão corretas. 
 
 
Questão 18 – São algumas das atribuições especificas do Agente Comunitário de 
Saúde: 
I. 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 coletividade. 
II. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro área. 
III. Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, 
visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o 
planejamento da equipe. 
IV. Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros atualizados. 
V. Cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção 
e ao controle da malária e da dengue, conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 
2002. 
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a) A alternativa correta é apenas a II. 
b) As alternativas corretas são os itens I, II, III e IV. 
c) Nenhuma alternativa está correta. 
d) Todas as respostas estão corretas. 
 
 
Questão 19 – Assinale a alternativa correta referente à responsabilidade da Portaria 
648/06: 
a) Tratar da Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo unicamente a revisão de 
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da 
Família (PSF) e do (AMQ). 
b) Tratar da Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e 
normas para a organização da Atenção Básica para o Programa da Melhoria da 
Qualidade (PMAQ). 
c) Aprovar a 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 (PACS). 
d) Tratar da Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo prioritariamente o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o SISPACTO. 
 
 

Questão 20 – Assinale a alternativa correta. Na organização da Atenção Básica 

existe a necessidade da territorialização, com adscrição da clientela atendida. Neste 

sentido, o espaço geográfico de atuação do Agente Comunitário de Saúde é 

definido por: 

a) Território. 

b) Comunidade. 

c) Área. 

d) Micro área. 
 


