PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL N.º 001/2012 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
PROVA OBJETIVA: 06 de maio de 2012 – 2ª ETAPA

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de
inscrição e cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de
sala.
1.

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação
das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetiva de Conhecimentos Específicos. Caso exista
alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para
rascunho. Esta prova terá duração de 03 (três) horas, tendo seu início às 9:00h e término às 12:00h (horário local).
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do
CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identificação.
7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
pois lápis não será considerado.
8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.
9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será
autorizada se for constatada falha de impressão.
10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Público da Prefeitura Municipal de Breves, o candidato
que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2012/ACS/PMB.

Boa Prova!

2

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. O senhor J.M.S, mestre de obras, residente na cidade de Belém, costumava usar como meio de
transporte a bicicleta. Certo dia ao ir para o trabalho sofreu um acidente no trânsito e foi levado para um
hospital público de urgência e emergência onde recebeu os primeiros atendimentos e a constatação de
fratura em dois dedos da mão direita necessitando de uma cirurgia. No Hospital não havia médico
especialista e o mesmo foi encaminhado para casa, com a orientação de que procurasse outro hospital
para a realização da cirurgia. Diante do caso não foi cumprido o princípio do Sistema Único de Saúde
relativo a
(A) descentralização do atendimento
(B) participação popular
(C) equidade
(D) integralidade

02. Sra. Rosa, Agente Comunitário de Saúde (ACS) de uma Unidade de Saúde da Família durante o
preenchimento dos relatórios que compõem o Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB)
detectou que nos seus registros havia uma residência constituída de três cômodos e um único corredor
de acesso onde morava um casal de idosos e seus dois filhos com as esposas e netos, cujas despesas
de alimentação e moradia eram custeadas pelos pais que recebiam o auxílio ao idoso. Neste caso e de
acordo com os conceitos básicos sobre domicílio, a ACS Rosa deve considerar
(A) um cômodo como domicílio e os dois como peridomicílio
(B) um cômodo como domicílio e os dois como anexos
(C) os três cômodos como um único domicílio
(D) os três cômodos como domicílios independentes
03. Compareceu a Unidade de Saúde da Família, um adolescente queixando-se de coceiras pelo corpo
e desconforto ao dormir e após atendimento médico foi constatado caso de escabiose, tendo o
profissional de saúde explicado que a transmissão da doença estava relacionada provavelmente a (o)
(A) ingestão de água contaminada
(B) contato com água contaminada
(C) picada de insetos que se desenvolvem na água
(D) contato com lixo doméstico

04. O Agente Comunitário de Saúde, em visita domiciliar a uma criança recém-nascida, 14 dias, em
boas condições de saúde e em aleitamento materno exclusivo recebeu queixas da mãe de que somente
o leite materno não estava alimentando adequadamente a criança, pois a mesma queria mamar a toda
hora e sem horário determinado. Acrescentou ainda que achava que o fato de ter mamas pequenas
influenciava na produção do leite. Neste caso e com relação ao aleitamento materno, a alternativa
correta seria
(A) a criança deve receber leite complementar, haja vista que o leite materno não está suprindo às suas
necessidades
(B) a criança deve ser amamentada sem restrições de horários e de tempo de permanência na mama
(C) a mãe deve definir os horários e frequência para a amamentação da criança até que a mesma
esteja disciplinada
(D) a mãe por possuir mamas reduzidas produz pequena quantidade de leite, havendo a necessidade
de complemento

05. O crescimento do ser humano é um processo dinâmico e contínuo que ocorre desde a concepção
até o final da vida e que pode ser influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos. Dentre os fatores
intrínsecos destacam-se
(A) malformações
(B) doenças diarréicas
(C) higiene corporal
(D) aleitamento materno
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06. Durante visita domiciliar, o ACS solicitou a carteira de vacinação de uma criança, com idade de 3
meses e constatou que as vacinas estavam em dia e então orientou a mãe quanto às vacinas que a
criança deveria receber aos quatro meses de idade, conforme o calendário de vacinação do Ministério
da Saúde.
(A) 1ª dose de meningocócica C (conjugada), 2ª dose de tetravalente (DTP + Hib), 1ª dose de
Pneumocócica 10 (conjugada)
(B) 2ª dose de tetravalente (DTP + Hib), 2ª dose de VOP (vacina oral contra pólio), 2ª dose de VORH
(Vacina Oral de Rotavírus Humano), 2ª dose de Pneumocócica 10
(C) 3ª dose de tetravalente (DTP + Hib), 2ª dose de Meningocócica C, 2ª dose de vacina contra
hepatite B
(D) 1ª dose de tetravalente (DTP + Hib), 1ª dose de VOP (vacina oral contra pólio), 1ª dose de VORH
(Vacina Oral de Rotavírus Humano)

07. O Planejamento Familiar é um conjunto de ações em que são oferecidos todos os recursos, tanto
para auxiliar a ter filhos quanto para prevenir uma gravidez indesejada. Sobre esse recurso é correto
afirmar que
(A) aumenta o intervalo entre uma gravidez e outra contribuindo para diminuir o nascimento de bebes
de baixo peso e para que eles sejam adequadamente amamentados
(B) aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de acesso a outros métodos anticoncepcionais
naturais
(C) assegura a livre decisão da pessoa sobre ter ou não ter filhos e o profissional de saúde impõe o tipo
de métodos anticoncepcionais que será adotado.
(D) é voltado especificamente para as adolescentes no sentido de abolir a gravidez indesejável, pois
todos os métodos oferecem 100% de eficácia

08. D. Maria, 25 anos de idade, compareceu ao Setor de Prevenção contra o câncer de colo do útero de
uma Unidade Municipal de Saúde para o agendamento do exame de Papanicolau. A técnica de
enfermagem que a atendeu fez as seguintes orientações, dentre outras, para a preparação prévia do
exame
(A) evitar ingestão de medicamentos anti-inflamatórios e antibióticos até 5 dias antes do exame
(B) permanecer em abstenção sexual durante dois dias após a realização do exame
(C) evitar relações sexuais por dois dias antes do exame e não estar menstruada no momento do
exame
(D) fazer uso de duchas e medicamentos vaginais para higienização íntima dois dias antes do exame

09. A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que afeta os nervos, pele e mucosas, sendo
endêmica no estado do Pará e precisando de ações que visem o diagnóstico precoce e tratamento
imediato, no sentido de reduzir os casos dessa doença em nossa região. Dentre os sinais e sintomas da
hanseníase se encontram
(A) acometimento de nervos periféricos, manchas esbranquiçadas na pele sem perda de sensibilidade.
(B) lesões de pele, com intensa coceira e fraqueza nas mãos e pés
(C) dormência no trajeto dos nervos e manchas de pele sem alteração de sensibilidade
(D) manchas dormentes na pele, câimbras e fraqueza nas mãos e pés

10. A tuberculose é uma doença bastante antiga e até hoje afeta milhões de pessoas em todo o mundo.
No Brasil continua apresentando elevado número de casos novos e considerada uma doença de difícil
controle. A definição de caso da doença é feita por exames, dentre estes se encontra a baciloscopia.
Quanto à coleta de escarro para a baciloscopia é correto afirmar que
(A) a segunda amostra deve ser coletada somente após o exame de cultura do escarro
(B) a segunda amostra deve ser coletada somente quando o resultado da primeira amostra for negativo
(C) a primeira amostra deve ser coletada quando o sintomático respiratório procura o atendimento na
unidade de saúde
(D) a primeira amostra deve ser coletada pelo sintomático respiratório em sua residência, ao acordar e
após se alimentar
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11. Com relação ao controle da Tuberculose no Programa Saúde da Família e na rede básica de saúde,
constitui-se uma das ações do Agente Comunitário de Saúde.
(A) Realizar a triagem dos sintomáticos respiratórios na Unidade Básica de Saúde, sob a supervisão
médica
(B) Encaminhar todos os suspeitos de tuberculose para a vacinação de duas doses de BCG
(C) Identificar os sintomáticos respiratórios durante as consultas na Unidade Básica de Saúde
(D) Orientar a coleta e o encaminhamento do escarro dos sintomáticos respiratórios.

12. No Brasil, o diabetes afeta uma grande parcela da população e sua prevalência aumenta com a
idade sendo de grande importância o reconhecimento precoce dos sintomas para que haja um controle
da doença, evitando suas complicações. São sintomas clássicos do diabetes
(A) aumento de peso, perda do apetite, fadiga e urina excessiva
(B) sede exagerada, perda do apetite, perda involuntária de peso e inchaço nos pés
(C) apetite exagerado por alimentos doces, insônia, fraqueza e sede excessiva
(D) aumento do apetite, perda involuntária de peso, sede exagerada e urina excessiva

13. A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais freqüente das doenças cardiovasculares e pode levar a
várias complicações, assim modificações de estilo de vida são de fundamental importância no
tratamento e na prevenção da hipertensão. Constitui-se recomendação dietética para hipertensos
(A) Manter ingestão de sódio através dos alimentos, dando preferência aos produtos lácteos e
desnatados
(B) consumir bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e outras guloseimas duas vezes
por semana
(C) Optar por alimentos com reduzido teor de gordura e limitar ou abolir o uso de bebidas alcoólicas
(D) Aumentar a quantidade de ingestão de suco de frutas cítricas e carboidratos

14. A Malária é uma doença infecciosa febril aguda, caracterizada por febre alta acompanhada de
calafrios, sudorese e cefaléia e com alta frequência no Estado do Pará. Sobre o diagnóstico da malária
é correto afirmar que
(A) o método da gota espessa continua sendo um método simples, eficaz, de baixo custo e de fácil
realização
(B) o Esfregaço delgado possui baixa sensibilidade e é o método oficial adotado no Brasil
(C) a baciloscopia da linfa é de fácil realização no campo e de alta sensibilidade
(D) os testes rápidos são mais utilizados no Brasil, devido o baixo custo e facilidade de conservação no
campo

15. No ano de 2011, em Belém foram registrados cerca de 30 casos de pacientes com doença de
chagas e 10 mortes, em decorrência da contaminação no Pará pelo protozoário Trypanosoma cruzi,
agente causador da doença de Chagas (Jornal “O Diário do Pará“, 20/10/2011), a qual tem como vetor
o “barbeiro”. Com relação a esse vetor pode-se assegurar que
(A) transmite o vírus da Doença de Chagas, depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca.
(B) durante o dia esconde-se atrás de frestas e paredes de barro
(C) é um mosquito que se alimenta de sangue e tem hábito diurno
(D) as fêmeas necessitam de repasto sanguíneo para o amadurecimento de seus ovos

16. Com o objetivo de acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança, o Ministério da Saúde
propôs o cartão da criança onde são registrados, dentre outros, dados antropométricos que são
utilizados como indicadores diretos para avaliar o estado nutricional da criança. Com relação ao cartão
da criança pode-se afirmar que
(A) o Ministério da Saúde para um melhor controle do crescimento da criança recomenda a emissão de
um cartão da criança por cada unidade de atendimento
(B) o Gráfico Peso/Idade do Cartão da Criança possui um eixo horizontal equivalente ao peso da
criança em quilogramas e vai do nascimento (0 meses) até 60 meses.
(C) o Gráfico Peso/Idade do Cartão da Criança possui um eixo vertical que corresponde ao índice de
massa corporal da criança calculado a partir do peso e altura.
(D) o registro periódico do peso no Gráfico Peso/Idade do Cartão da Criança constitui-se a forma mais
adequada para o acompanhamento do crescimento de uma criança, nos serviços básicos de saúde.
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17. Em visita domiciliar a uma família de sua microárea, o ACS verificou que havia uma criança doente,
3 anos de idade, apresentando olhos fundos, irritação e ao sinal da prega a pele volta ao estado anterior
lentamente. Esses sinais exibidos pela criança são sinais de alerta relacionados a
(A) diarréias
(B) desidratação
(C) desnutrição
(D) vômitos

18. A amamentação proporciona um aprendizado tanto para a mãe quanto para o bebê e, portanto, a
interação deve acontecer de forma agradável tornando cada vez mais intensa a sensação de segurança
e conforto para o bebê durante o aleitamento materno. Com base na técnica de amamentação é correto
afirmar que:
(A) um dos sinais de boa posição é manter a aréola visível abaixo da boca do bebê.
(B) a língua do bebê deve estar curvada para baixo nas bordas laterais.
(C) um dos sinais de boa pega é manter a boca do bebê bem aberta.
(D) a cabeça do bebê deve ficar acima do nível da mama, com o nariz abaixo da altura do mamilo.

19. O crescimento do ser humano é considerado um processo biológico de multiplicação e aumento do
tamanho celular. Entre as alternativas abaixo marque aquela que apresenta uma das condições cruciais
para o crescimento infantil adequado:
(A) planejamento familiar e lazer.
(B) assistência pré-natal e educação escolar.
(C) planejamento familiar e mensuração do peso.
(D) assistência pré-natal, parto e puerpério.

20. Diversos fatores podem influenciar de forma negativa no crescimento intrauterino do bebê e são
denominados de fatores de risco para baixo peso ao nascer, dentre os quais se encontra a idade
materna na seguinte faixa etária:
(A) Menores de 19 anos e maiores de 35 anos.
(B) Maior de 20 anos e menor de 30 anos.
(C) Menor de 21 anos e maior de 30 anos.
(D) Menor de 19 anos e menor de 35 anos.

21. As doenças diarréicas agudas podem levar ao óbito quando não tratadas adequadamente. No
sentido de prevenir a desidratação a qual pode ocorrer de forma brusca, devemos considerar como
diarréia aguda:
(A) o aumento da quantidade e frequência das evacuações, e aumento da consistência das fezes.
(B) diminuição da quantidade e frequência das evacuações e diminuição da consistência das fezes.
(C) aumento da quantidade e frequência das evacuações e diminuição da consistência das fezes.
(D) diminuição da quantidade e aumento da frequência das evacuações e consistência das fezes.

22. É possível prevenir a diarréia aguda com medidas simples e que fazem parte dos hábitos diários da
população, podendo ser adquiridas por qualquer individuo no âmbito do seu lar. Neste contexto marque
abaixo a alternativa correta quanto à prevenção de doenças diarréicas:
(A) os utensílios da cozinha devem ser lavados com água e sabão e guardados sem secá-los
totalmente.
(B) as superfícies usadas para troca de fraldas em crianças devem ser limpas com álcool ou solução
com água sanitária.
(C) alimentos que não forem consumidos imediatamente após o preparo devem ser conservados
cobertos em recipientes plásticos a temperatura ambiente.
(D) as frutas devem ser conservadas na geladeira e somente lavadas na hora do consumo.
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23. O planejamento familiar é regulamentado no Brasil pela Lei 9263/93 e refere-se aos direitos
reprodutivos através de ações da regulação da fecundidade. Entre os métodos anticoncepcionais
abaixo, aquele que forma uma barreira física sobre o colo do útero chama-se:
(A) contraceptivos orais.
(B) espermicidas.
(C) tabela.
(D) diafragma.

24. O agente comunitário de saúde deve entre outras funções fazer o acompanhamento domiciliar às
gestantes, reforçando o vínculo entre as mulheres grávidas e a unidade básica de saúde. Com base
neste contexto é correto afirmar que um dos sinais de risco da gravidez seria:
(A) vômitos frequentes.
(B) dores de cabeça esporádicas e leves.
(C) no último trimestre não sentir o bebe mexer por mais de 72 horas.
(D) aumento do peso materno em mais de 2 kg no 5º mês da gravidez.

25. Ao realizar o cadastramento das famílias através da visita domiciliar e de acordo com a área
territorial pré-estabelecida para a descrição, o agente comunitário de saúde deve identificar:
(A) Componentes familiares, morbidade, saneamento e abastecimento de energia elétrica.
(B) Morbidade, saneamento, renda familiar e pensão alimentícia.
(C) Componentes familiares, saneamento, morbidades e condições de moradia.
(D) Condições de moradia, coleta de lixo, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e saneamento.

26. Para que ocorra o correto preenchimento das fichas e relatórios do Sistema de Informações de
Atenção Básica (SIAB), o agente comunitário de saúde deve conhecer a sua microárea de atuação a
qual é definida como:
(A) Espaço externo à casa incluindo seus anexos.
(B) Conjunto de áreas geográficas onde residem mais de mil pessoas.
(C) Unidades de construção permanente ou não que servem de abrigos para animais ou deposito.
(D) Espaço geográfico delimitado onde residem cerca de 400 a 750 pessoas.
27. O programa nacional de controle do câncer do colo do útero desenvolve práticas e estratégias que
reduzem a mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e sociais causadas por esta doença. Entre
as atribuições do agente comunitário de saúde na prevenção do câncer de colo uterino se encontram
(A) Estar em contato permanente com as famílias estimulando a autonomia e o autocuidado, de acordo
com o planejamento da equipe.
(B) Coordenar ações terapêuticas entre a população adscrita ao Programa Saúde da Família (PSF).
(C) Orientar indivíduos, famílias e grupos sociais quanto ao encaminhamento e exames específicos
realizados pelo próprio agente comunitário.
(D) Orientar a mulher a fazer exame preventivo a partir dos 16 anos de idade.

28. O diabetes tipo 2 apresenta várias causas modificáveis como alimentação inadequada e inatividade
física. Quanto às orientações a serem dadas aos pacientes portadores desta doença sobre a
alimentação é correto afirmar que
(A) a quantidade energética ingerida deve ser fracionada em 6 a 8 refeições diárias.
(B) a ingestão diária deve conter 30% a 40% de carboidrato.
(C) a ingestão diária deve conter no máximo 30% de gorduras sendo não mais de 1/3 sob a forma de
ácidos graxos.
(D) refrigerantes e gelatinas dietéticas podem ser consumidas por apresentar valor calórico acima
de 0%.
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29. A malária é uma doença considerada um problema de saúde pública no mundo. Apresenta um
quadro febril agudo onde o agente etiológico é representado por:
(A) vírus.
(B) bactérias.
(C) fungos.
(D) protozoários.

30. A imunização em crianças é uma das principais atividades de prevenção de doenças infecciosas. A
primeira dose da vacina tetravalente é administrada no primeiro mês de vida e pode evitar as seguintes
doenças:
(A) sarampo, rubéola e caxumba.
(B) hepatite B e rotavirus.
(C) poliomielite, sarampo e hepatite.
(D) difteria, tétano, coqueluche e meningite.
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