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Data: 16 de Maio de 2018 

Agente Comunitário de Saúde 
 

 

 

Duração total da prova: 3 horas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anote seu gabarito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 20. 

2. A compreensão e a interpretação das questões e das siglas constituem parte integrante 

da prova, razão pela qual os fiscais não poderão interferir. 

3. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 

porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de máquinas calculadoras ou 

similares, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, 

sendo eliminado do teste seletivo o candidato que descumprir esta determinação.  

4. Saídas da sala de provas para ir ao banheiro somente acompanhado do fiscal de sala.  

5. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões completo e o cartão resposta 

devidamente preenchido.  

6. Os cadernos de prova não serão disponibilizados no dia da prova. O caderno estará 

disponível, no dia seguinte ao da realização das provas no site da  Prefeitura Municipal de 

Garuva.  

7. Os três últimos candidatos deverão assinar o termo de encerramento da prova, lacrar o 

envelope e retirar-se simultaneamente da sala de provas.  

8. Preenchimento do Cartão-Resposta: 

- Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta ou emendas ou rasuras não 

serão consideradas. 

- Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo: 

- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 

NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 

16. 17. 18. 19. 20. 

Nº da Inscrição Nome (letra de forma) 
 

Assinatura 
 



   
LÍNGUA PORTUGUESA  

Uma Galinha 

 

Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da manhã. 

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para 

ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. 

Nunca se adivinharia nela um anseio.  

Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto vôo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a 

murada do terraço. Um instante ainda vacilou — o tempo da cozinheira dar um grito — e em breve estava no terraço do vizinho, 

de onde, em outro vôo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A 

família foi chamada com urgência e consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla 

necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o 

itinerário da galinha: em pulos cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. 

A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta 

mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O 

rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais ínfima que fosse a presa o grito de conquista havia soado. 

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num 

beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade tinha tempo de se refazer por um momento. E então 

parecia tão livre. 

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um 

ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o 

galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão 

igual como se fora a mesma.  

Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em 

seguida carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, 

sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um ovo. 

Surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe 

habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno 

num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava 

perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal porém conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos 

gritos: 

— Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! ela quer o nosso bem! 

Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem 

suave nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, 

a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma 

cabeça de galinha. O pai afinal decidiu-se com certa brusquidão: 

— Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida! 

— Eu também! jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. 

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, 

jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai de vez em quando ainda se lembrava: "E dizer que a 

obriguei a correr naquele estado!" A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha 

e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades: a de apatia e a do sobressalto. 

Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, 

resquícios da grande fuga — e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, 

embora a pequena cabeça a traísse: mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado. 

Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, 

prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, ela não 

cantaria mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, 

no descanso, quando deu à luz ou bicando milho — era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos 

séculos. 

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. 

Texto extraído do livro “Laços de Família”, Editora Rocco — Rio de Janeiro, 1998, pág. 30. Selecionado por Ítalo Moriconi, 

figura na publicação “Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século”. 

 

1) No início da história, a galinha ainda estava viva porque: 

a) as pessoas não olhavam para ela. 

b) estava calma e sem anseios. 

c) era cedo para o almoço. 

d) ainda era domingo. 

 

2) A galinha estava hesitante e trêmula porque se encontrava: 

a) feliz da vida. 

b) confiante em si. 

c) decidida a fugir. 

d) muito assustada. 

 

 

 

 

 



   
3) No final da história a galinha foi: 

a) salva pelo ovo. 

b) parar na panela. 

c) chocar ovos no galinheiro. 

d) esquecida no quintal. 

 

4) A galinha parecia calma.  

A palavra que significa o CONTRÁRIO da palavra destacada na frase acima é:   

a) sossegada. 

b) pacata. 

c) nervosa. 

d) quieta. 

 

5) Assinale a opção em que há ERRO de concordância. 

a) Estes pássaros voam baixo. 

b) Trinta carteiras eram insuficientes para os alunos. 

c) As mulheres iam à festa todas de preto. 

d) Os degraus eram bastantes altos. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

 

6) A tecla de atalho utilizada no Windows Explorer para selecionar todos os arquivos contidos em uma pasta é: 

a) Alt + A. 

b) Alt + T. 

c) Ctrl + A. 

d) Ctrl + T. 

 

7) O acesso total de um computador a outro remotamente localizado, via conexão de rede ou internet pode ser feito por: 

a) Opções de acessibilidade. 

b) Área de trabalho remota. 

c) Rádio, apenas. 

d) Contas de usuário. 

 

8) São exemplos de navegadores: 

a) Google. 

b) Yahoo. 

c) UOL. 

d) Mozilla Firefox. 

 

9) Quando o usuário precisa alterar o nome de um arquivo ou pasta utilizando o Windows Explorer, é necessário selecioná-lo e 

apertar a tecla: 

a) F2. 

b) F6. 

c) F4. 

d) F5. 

 

10) Os softwares de manipulação de planilhas do MS Office e do BrOffice são, respectivamente: 

a) Excel / Zoho. 

b) Excel / Calc. 

c) Access / Excel. 

d) Calc / Sheetstr. 

 

LEGISLAÇÃO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

11) Considerado o artigo 198 da Constituição Federal que define o Sistema Único de Saúde (SUS), constituído por uma rede 

regionalizada e hierarquizada, integrada por ações e serviços públicos de saúde.   

Assinale a alternativa INCORRETA, sobre as diretrizes que organizam o SUS: 

a) ( ) Participação da comunidade. 

b) ( ) Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

c) (  ) Universalidade com acesso a todos os cidadãos da comunidade. 

d) ( ) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 

 

12) No ano de 2017 a política nacional de atenção básica passou por mudanças e foi estabelecida uma nova portaria contendo 

a revisão das diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa 

que refere ao conceito de Atenção Básica conforme a nova portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017. 

 

a) Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, 

proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por 

meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em 

território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade epidemiológica.  



   
 b) Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, 

proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por 

meio de práticas de cuidado integrado e gestão não qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em 

território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.  

c) Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades.  

d) É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolve promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, 

sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. 

  

13) Segundo a Portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017 são atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde: 

 

 I - 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;  

II -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;  

III – Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de reservatórios de doença; 

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; 

V – Utilizar instrumentos para manter atualizado os mapas, croquis e o reconhecimento geográfico de seu território; 

VI - Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados e participar dos processos de 

regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a 

agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados; 

  

É certo afirmar que: 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas III e V estão incorretas. 

c) Apenas as alternativas I, II, VI estão corretas. 

d) Apenas a alternativa IV esta incorreta. 

  

14) A Estratégia Saúde da Família vem se consolidando como um dos eixos estruturantes do Sistema Único de Saúde (SUS), por 

meio de um movimento de expressiva expansão de cobertura populacional, aprimorando em muito o acesso da população às 

ações de saúde. Considerando a Portaria 2.436 de 21/09/17 cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no 

máximo: 

 

a) 3.500 pessoas. 

b) 4.000 pessoas. 

c) 1.500 pessoas. 

d) 2.000 pessoas. 

   

15) A Equipe de Saúde da Família (ESF) é a estratégia prioritária de atenção a saúde e visa à reorganização da Atenção básica 

no país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da 

Atenção Básica, por favorecer uma orientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e 

impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo- efetividade. A ESF 

deve ser composta por no mínimo:  

a) Médico, Assistente Social, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem e /ou Técnico de Enfermagem, Agente Comunitário de 

Saúde, Auxiliar e/ou técnico de saúde bucal e Agente de Combate a Endemias. 

b) Médico, Odontólogo, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem e /ou Técnico de Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde 

e Auxiliar e/ou técnico de saúde bucal. 

c) Médico, Enfermeiro, Odontólogo, Auxiliar de Enfermagem e /ou Técnico de Enfermagem e Agente Comunitário de 

Saúde. 

d) Médico, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem e/ou Técnico de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde. 

 

16) Segundo a portaria 2.436, do ministério da saúde, cada ACS deve realizar ações em sua microárea de abrangência, cuja 

população não deverá ultrapassar de: 

 

a) 650 pessoas. 

b) 850 pessoas. 

c) 750 pessoas. 

d) 950 pessoas. 

 

 

 

 



   
17) Conforme o artigo 196 da Constituição federal de 1988 é incorreto afirmar que: 

a) As políticas referentes à saúde devem visar a redução de riscos de doenças e de outros agravos apenas aos menos 

favorecidos da sociedade. 

b) O direito a saúde é garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas. 

c) As políticas referentes à saúde devem visar ao acesso universal e igualitário ás ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação do indivíduo. 

d) A saúde é direito de todos e dever do estado. 

 

18) Sobre o Processo de trabalho na Atenção Básica relacione a Coluna 1 com a Coluna 2: 

 

Coluna A – Funções Coluna B - Características 

1 Definição do território e Territorialização  A unidade de saúde deve acolher todas as pessoas do seu 

território de referência, de modo universal e sem diferenciações 

excludentes. 

2 Porta de Entrada Preferencial  Capacidade de identificar e intervir nos riscos, necessidades e 

demandas de saúde da população, atingindo a solução de 

problemas de saúde dos usuários 

3 Acesso  Deve estar presente em todas as relações de cuidado, nos 

encontros entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de 

receber e escutar as pessoas, suas necessidades, problematizando 

e reconhecendo como legítimas, e realizando avaliação de risco e 

vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que quanto 

maior o grau de vulnerabilidade e risco, menor deverá ser a 

quantidade de pessoas por equipe, com especial atenção para as 

condições crônicas. 

4 Acolhimento  Importante para programar suas ações de acordo com o perfil e as 

necessidades da comunidade, considerando diferentes elementos 

para a cartografia: ambientais, históricos, demográficos, 

geográficos, econômicos, sanitários, sociais, culturais, etc. 

5 Resolutividade  Realizar ações de atenção à saúde nos estabelecimentos de 

Atenção Básica à saúde, no domicílio, em locais do território 

(salões comunitários, escolas, creches, praças, etc.) e outros 

espaços que comportem a ação planejada. 

6 Promover atenção integral  Realizar o primeiro atendimento às urgências/emergências, 

acolhimento, organização do escopo de ações e do processo de 

trabalho de acordo com demandas e necessidades da 

população, através de estratégias diversas (protocolos e diretrizes 

clínicas, linhas de cuidado e fluxos de encaminhamento para os 

outros pontos de atenção da RAS, etc 

 

a) 3,5,4,2,6,1. 

b) 1,6,2,3,5,4. 

c) 4,5,3,1,6,2. 

d) 3,5,4,1,6,2. 

 

19) Conforme a lei 13.595 de 5 de janeiro de 2018 é considerada atividade precípua do Agente Comunitário de Saúde em sua 

área geográfica de atuação: 

 

a) A realização de visitas domiciliares rotineiras, casa a casa, para a busca de pessoas com sinais e/ou sintomas de 

doenças agudas ou crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública e consequentemente 

encaminhamento para a Unidade de Saúde de Referência. 

b) A Realização de visitas hospitalares rotineiras, para a busca de pessoas com sinais e/ou sintomas de doenças agudas ou 

crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública e consequentemente encaminhamento para 

a Unidade de Saúde de Referência.  

c) Realização de visitas domiciliares rotineiras, casa a casa, para a busca de pessoas com sinais e/ou sintomas de doenças 

não agudas ou crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública e consequentemente sem 

encaminhamento para a Unidade de Saúde de Referência. 

d) Nenhuma das alternativas. 

  

20) É dever do agente comunitário de saúde, orientar sobre os temas: 

a) Campanhas de Vacinação. 

b)  Cuidados com o terreno e lixo. 

c) Cuidados com a água de beber. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 


