PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 002-2022
CADERNO DE PROVAS
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
NOME:
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:

INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Esta prova contém 25 (vinte e cinco) questões. Confira-a.
2. A prova terá duração máxima de 4 horas.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas,
usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
5. Esta prova deverá ser devolvida ao fiscal da sala, juntamente com a folha de respostas,
devidamente preenchidos e assinados.
6. Você pode transcrever suas respostas na última folha desta página, denominada
RASCUNHO e a mesma poderá ser destacada e levada pelo candidato.
7. O gabarito e as questões da prova estarão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.alvoradademinas.mg.gov.br/, bem como disponibilizados no Quadro de
Avisos disposto no setor de RH, na sede da Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas,
a partir das 13horas do dia 14 de março de 2022.
8. Preencha corretamente com o seu nome e número de Carteira de Identidade no espaço
indicado pelo fiscal da sala, tanto na folha de questões, quanto na folha de respostas.

CARTÃO RESPOSTA

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO LHE DESEJA UMA BOA PROVA!
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I – LEIA O TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES A ELE REFERENTES.
A delicada cesariana feita em bebê para retirar feto “gêmeo”.
Mônica Veja estava no sétimo mês de gestação quando o médico notou algo muito raro em um
exame de ultrassom. As imagens mostravam dois cordões umbilicais, mas Mônica não estava
grávida de gêmeos. Era sua própria bebê, Itzamara, que carregava um feto no abdômen. O feto
carregando um feto foi identificado em Barranquilla, na Colômbia. Especialistas calculam que a
probabilidade desse tipo raro de gravidez é de uma a cada 500 mil nascimentos. O cirurgião
Miguel Parra contou à Rádio Caracol que esse fenômeno é conhecido como fetus in fetu e, se não
for identificado a tempo, pode colocar em risco a gravidez. O médico explica que o irmão gêmeo
se desenvolve dentro do outro, em vez de crescer no útero da mãe. Esse tipo de gravidez
normalmente é gerada a partir de um único zigoto, formado por um óvulo a um espermatozoide.
(Fonte adaptada. https//g1.globo.com. Acesso em 05 de julho de 2019).
1. Assinale a alternativa em que o tempo destacado exerce corretamente função de sujeito da
oração:
a) “Mónica Vega estava no sétimo mês de gestação...” (linha 1).
b) “As imagens mostravam dois cordões umbilicais, [...]” (linha 2).
c) “O feto carregando um feto [...]” (linha 4).
d) “O médico explica que o irmão gêmeo se desenvolve dentro do outro, [...]” (linha 8).
2. É correto afirmar que o termo “normalmente” (linha 09) exerce função morfológica de:
a) Advérbio.
b) Preposição.
c) Pronome.
d) Conjunção.
3. Se o verbo “estava” (linha 1) fosse conjugado na primeira pessoa do plural do pretérito maisque-perfeito do indicativo, a alternativa correta seria:
a) Estávamos.
b) Estivera.
c) Estivéramos.
d) Estaremos.
4. Assinale a alternativa correta com base na regra gramatical de acentuação da palavra
“sétimo” (linha 1):
a) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas.
b) Acentua-se a sílaba tônica dos vocábulos paroxítonos terminados em “s”.
c) Acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em “l, n, r, x, s”.
d) Acentuam-se os vocábulos oxítonos terminados em “a, o”, seguidos ou não de “s”.
5. Passando a oração “...calço a meia furada.” para a voz passiva, temos, sem prejuízo do
sentido:
a) Tenho calçado a meia furada.
b) A meia furada foi calçada.
c) A meia furada é calçada por mim.
d) A meia furada calçou-se.
6. Assinale a oração em que a concordância verbal está incorreta.
a) “Assim como todos, nós sabemos a dor de uma saudade”.
b) “Nenhum de nós sabemos”...
c) “Quantos dentre vós tomareis parte da passeata?”
d) “Qual de nós pode ser acusado de traição?”
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NOÇÕES DE INFORMATICA
7. Por meio do Google Chrome 78, em sua configuração padrão, um ACS deseja imprimir uma
página sendo exibida, para fazer um registro. Assinale a alternativa que apresenta o atalho por
teclado usado para imprimir a página.
a)Ctrl + P
b) Ctrl + U
c) Ctrl + I
d) Alt + J
8. Analise a imagem, a seguir, retirada do Windows 7: Este ícone representa:
a) Um aplicativo.
b) Uma Pasta.
c) Um Programa.
d) Uma Compactação.
9. No Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, ao selecionarmos um texto e
pressionarmos a combinação de teclas CTRL+C, o texto selecionado é copiado para
a) o spool de impressão.
b) um servidor na internet.
c) outro computador na rede.
d) a Área de Transferência.
LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
10. Referente a Política Nacional de Humanização PNH são três macro objetivos do Humaniza
SUS, EXCETO:
a)
Implementar processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando saberes gerados no
SUS e experiências coletivas bem-sucedidas.
b)
Ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização aos gestores e aos conselhos de
saúde, priorizando a atenção básica/fundamental e hospitalar, com ênfase nos hospitais de
urgência e universitários.
c)
Incentivar a inserção da valorização dos trabalhadores do SUS na agenda dos gestores,
dos conselhos de saúde e das organizações da sociedade civil.
d)
Divulgar a Política Nacional de Humanização e ampliar os processos de formação e
produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
11- De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Complemente o Art. 19-I. São
estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação
domiciliar. § 2o O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes
multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina______________________.
a) preventiva, terapêutica e reabilitadora
b) preventiva, laboratorial e reabilitadora
c) preventiva, terapêutica e paliativa
d) preventiva, fisioterapêutica e reabilitadora
12. 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.
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13. Na Constituição Brasileira de 1988, o Sistema Único de Saúde - SUS é colocado no artigo
196 como “[...] direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em relação ao
SUS, analise as seguintes afirmações, identificando-as com V ou F, conforme sejam
verdadeiras ou falsas:
I. ( ) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada,
constituindo um sistema único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização,
atendimento integral e participação da comunidade no processo.
II. ( ) O SUS será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da seguridade social.
III. ( ) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de
saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
IV. ( ) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada.
São verdadeiras as afirmativas:
a. I e II, apenas.
b. I e III, apenas.
c. III e IV, apenas.
d. I, II, III e IV.
14. A visita domiciliar é um conjunto de ações de Saúde voltado para o atendimento, tanto
educativa, como assistencial. Sobre a visita domiciliar é INCORRETO afirmar:
a)
A visita domiciliar constitui uma atividade utilizada com o intuito de subsidiar a
intervenção no processo de saúde-doença dos indivíduos, ou no planejamento de ações visando
a promoção da saúde e da coletividade.

b)
A visita domiciliar torna-se um instrumento importante para a troca de
informações vinculadas às necessidades particulares de cada indivíduo, favorecendo,
desta forma, atividades educativas e mais humanizadas.
c)
A visita domiciliar é uma das atribuições das equipes de saúde de atenção básica
e é uma das principais atividades preconizadas para o agente comunitário de saúde pelo
Ministério da Saúde.
d)
Nas visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba
identificar sinais de perigo à saúde da criança, prescrevendo tratamentos e medicações.
15. O controle da dengue na atualidade é uma atividade complexa, tendo em vista os
diversos fatores externos ao setor saúde, que são importantes determinantes na
manutenção e dispersão tanto da doença quanto de seu vetor transmissor. Sendo assim,
sobre o controle mecânico da dengue, assinale a alternativa CORRETA:
a) Consiste na aplicação de normas de conduta regulamentadas por instrumentos legais
de apoio às ações de controle da dengue.
b) Consiste na adoção de práticas capazes de impedir a procriação do Aedes, tendo
como principais atividades a proteção, a destruição ou a destinação adequada de
criadouros, que devem ser executadas sob a supervisão do ACE ou ACS,
prioritariamente pelo próprio morador/proprietário.
c) Consiste no uso de substâncias químicas – inseticidas – para o controle do vetor nas
fases larvária e adulta.
d) Consiste no mecanismo de atuação baseado na produção de endotoxinas proteicas
que, quando ingeridas pelas larvas, provoca sua morte.
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16. Assinale a alternativa INCORRETA sobre algumas abordagens comunitária em
saúde.
a)
Cabe aos agentes o mapeamento territorial da comunidade atendida de modo a
planejar ações setoriais e descentralizadas que levem em conta as necessidades e
carências de cada região.
b)
Cabe adscrever usuários do sistema de saúde objetivando criar vínculos entre a
comunidade e os profissionais de saúde, permitindo o estabelecimento da continuidade
da relação clinica que leve em conta a história de vida de cada paciente na formulação de
seu tratamento.
c)
Ficam responsáveis as equipes médicas pelo estabelecimento de estações de
referência em saúde centralizadas em pontos estratégicos, de modo que cubram
igualmente a maior extensão territorial a fim de universalizar o acesso a saúde.
d)
É papel dos agentes do programa saúde da família estimular a participação dos
próprios usuários como identificadores de condições adversas locais, de modo que ações
estratégicas territoriais melhor enfrentem problemas específicos de cada comunidade.
17. Processo de transferência de responsabilidades de gestão para os municípios,
atendendo às determinações constitucionais e legais que embasam o SUS, definidor
de atribuições comuns e competências específicas à União, aos estados, ao Distrito
Federal e aos municípios. A informação acima refere-se ao seguinte princípio do SUS:
a) Descentralização.
b) Equidade.
c) Integralidade.
d) Participação social.
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. Conforme a Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018, também é considerada atividade
típica do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação a realização
de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento. A
respeito, assinale a opção INCORRETA.
a) Da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério.
b) Da lactante, aos 3 anos seguintes ao parto.
c) Da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura.
d) Da pessoa em sofrimento psíquico.
20. Conforme a Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018, no modelo de atenção em saúde
fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, desde que o
Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso técnico e tenha disponíveis os
equipamentos adequados, são atividades do Agente, em sua área geográfica de
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atuação, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe. A
respeito assinale a opção INCORRETA.
a) A aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional,
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência.
b) A medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional,
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência.
c) A prescrição de receitas e distribuição de medicamentos.
d) A verificação antropométrica.
21. A Instância Colegiada responsável pela fiscalização dos recursos financeiros do Sistema
Único de Saúde (SUS) é denominada:
a) Comissão Intergestores Tripartite.
b) Ministério da Saúde.
c) Congresso Nacional.
d) Conselho de Saúde.

22. Conforme a Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018 no modelo de atenção em saúde
fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são consideradas
atividades do Agente Comunitário de Saúde compartilhadas com os demais membros
da equipe, em sua área geográfica de atuação. A respeito, assinale a alternativa
incorreta:
a) Imobilizar pacientes e familiares em surto.
b) A participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e demográfico.
c) A consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas domiciliares.
d) O planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde.
23. De acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e
serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos
seguintes princípios:
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
II. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
III. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
IV. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
Assinale a alternativa correta
a) Apenas a I e a II estão corretas.
b) Todas as alternativas estão corretas.
c) Apenas a III e a IV estão corretas.
d) Todas estão incorretas.
24. A equipe de saúde precisa conhecer a realidade da comunidade e para tal deverá
reunir informações identificando suas principais necessidades em saúde. Com essas
informações, será realizado o diagnóstico de saúde da comunidade, o planejamento e
a execução das ações. Há diversos instrumentos que podem ser utilizados para a coleta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
dos dados e cada um deles tem um objetivo. A soma de todos ajuda na construção do
diagnóstico. A etapa inicial de trabalho do Agente Comunitário de Saúde é:
a) O mapeamento da área de atuação.
b) A visita domiciliar.
c) O cadastramento das famílias.
d) A educação em saúde na comunidade.
25. São exemplos de atividade do Agente Comunitário de Saúde:
a)Fazer limpeza dental.
b)Fazer acolhimento do usuário.
c)Ensinar autoexame das mamas.
d)SQUARE Acompanhar o paciente dentro do consultório.

