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CARGO:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE TODAS AS LOCALIDADES
Inscrição

Nome do Candidato

Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e
de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se
inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número
de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.

Atenção

			
O Caderno de questões possui
40 (quarenta) questões objetivas,
numeradas
sequencialmente,
de
acordo com o exposto no quadro a
seguir:

MATÉRIA

QUESTÕES

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas,
que deve ser realizado da seguinte maneira:

Língua Portuguesa

01 a 05

Informática

06 a 10

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do
início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário
ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos
candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

Raciocínio Lógico e Matemático

11 a 15

Política de Saúde

16 a 20

Conhecimentos Específicos

21 a 40

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha
de Respostas devidamente preenchida e assinada. Somente será
possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro)
do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao
fiscal a Folha de Respostas.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da
AOCP  ̶  www.aocp.com.br  ̶  no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos,
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas,
incorrerá na eliminação do candidato.
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.aocp.com.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

Os dez maiores sonhos de consumo dos
brasileiros

(A)
(B)

Viagens, carro e cirurgia plástica estão entre
os principais desejos de compra, segundo
levantamento inédito elaborado pelo SPC Brasil
Viajar para o exterior é o principal sonho de
consumo dos brasileiros, segundo uma pesquisa
inédita do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e do portal de Educação Financeira Meu
Bolso Feliz. De acordo com o estudo, divulgado
nesta quinta-feira, o maior desejo de 15% dos 620
entrevistados é fazer uma viagem internacional.
Em segundo lugar, os brasileiros sonham em fazer
uma viagem nacional (11,5%), e, em terceiro, ter
um carro (9,3%). A pesquisa foi aplicada em 27
capitais.
O item “casa” ficou, propositalmente, fora
da lista da pesquisa. “Se tivéssemos incluído a
opção casa, a pesquisa ia ficar enviesada e não
conseguiríamos enxergar muito além. Mesmo com
o recente ‘boom’ imobiliário, sabemos que ainda
há muitas pessoas sem casa própria”, explicou a
economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.
Os entrevistados afirmaram, no entanto, que,
em média, somente três em cada dez sonhos
de consumo (27%) já foram realizados. Os mais
citados foram viajar (31%), frequentar restaurantes,
bares e boates (22%), seguido da compra de itens
relacionados a beleza (8%) e eletrônicos (7%).
Entre os sonhos de consumo ainda não
realizados, 89% se devem ao fato de extrapolarem
a capacidade financeira dos entrevistados. Em
geral, cada desejo apontado pelos pesquisados
custa em média 5,4 mil reais. Este valor aumenta
para 6,4 mil reais entre os pertencentes às classes
A e B e cai para 4,8 mil reais entre os consumidores
das classes C, D e E.
Segundo Kawauti, outro motivo que impede a
realização desses sonhos é a falta de planejamento
financeiro. “Apesar de grande parte das pessoas
ouvidas no estudo entender que é preciso se
planejar para alcançar seus objetivos, a maioria
não tem uma reserva financeira total para este fim,
ou seja, não guarda todo o dinheiro necessário
para realizar esse sonho”, disse, em nota.
Dentre os entrevistados, 12,5% dizem que
não guardam dinheiro e contam somente com o
crédito. Outros 12,4% guardam parte do dinheiro
e parcelam o restante. Com isso, cerca de dois
em cada dez brasileiros dependem de crédito para
realizar seus sonhos. “O que era sonho em um
primeiro momento pode se tornar uma experiência
amarga posteriormente”, alerta a economistachefe.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação ao texto, é correto afirmar que um
dos motivos de os brasileiros não realizarem
seus sonhos é
o fato de que são sonhos muito distantes da
sua realidade.
a falta de planejamento financeiro.
a pouca motivação.
o fato de as pessoas não terem sonhos.
o fato de todos já possuírem o que precisam.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No texto, a palavra sonho foi empregada
várias vezes. Para evitar essa repetição, tal
palavra poderia ser substituída por, EXCETO
desejo.
objetivo.
plano.
meta.
ficção.

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Adaptado
de:
<http://veja.abril.com.br/noticia/economia/os-dez-maiores-sonhos-de-consumo-dos-brasileiros> Acesso em 05 jun.
2015.

Cargo: Auxiliar em Saúde Pública - 200h
Agente Comunitário de Saúde - Todas as Localidades

Com base no texto, é correto afirmar que
o item “casa” não foi incluído entre os dez
maiores sonhos de consumo dos brasileiros,
porque
a maioria dos brasileiros já possui casa própria.
é evidente que a compra de uma casa não é
interesse dos brasileiros.
muitos brasileiros ainda não possuem a casa
própria, o que enviesaria a pesquisa.
é muito fácil, hoje em dia, comprar uma casa
própria, portanto, isso deixou de ser um sonho
dos brasileiros.
é impossível comprar uma casa própria, devido
às condições econômicas dos brasileiros.
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No excerto “Os entrevistados afirmaram, no
entanto, que, em média, somente três em
cada dez sonhos de consumo (27%) já foram
realizados.”, a expressão em destaque indica
alternância.
oposição.
conclusão.
adição.
explicação.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08

No trecho “Entre os sonhos de consumo
ainda não realizados, 89% se devem ao fato
de extrapolarem a capacidade financeira dos
entrevistados.”, a palavra em destaque pode
ser substituída, sem que haja alteração de
sentido, por
possibilitarem.
conterem.
excederem.
medirem.
interromperem.

Assinale a alternativa que apresenta a
denominação correta para o Software
representado na imagem a seguir.

INFORMÁTICA
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

Considerando o MS-WORD 2007 em sua
instalação padrão, assinale a alternativa
que apresenta o efeito de fonte aplicado na
palavra a seguir:

QUESTÃO 09

APROVADO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Acerca dos periféricos relacionados a
seguir, assinale a alternativa que apresenta
um mouse.

Negrito.
Itálico.
Sobrescrito.
Tachado.
Sublinhado.
(A)

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que apresenta a porta
de comunicação (barramento) utilizada para
conectar o PENDRIVE.
(B)

(C)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

AGP.
USB.
Óptico.
Bluetooth.
Blu-Ray.

(D)

(E)

Cargo: Auxiliar em Saúde Pública - 200h
Agente Comunitário de Saúde - Todas as Localidades

MS-Excel.
MS-Word.
Paint.
Internet.
E-Mail.
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QUESTÃO 10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14

Acerca dos conceitos e fundamentos
básicos da internet, a nomenclatura E-MAIL
representa
Editor de Vídeo.
Bloco de Notas.
Planilha Eletrônica.
Correio Eletrônico.
Música Online.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considere o número 399, se subtrairmos
dele o seu antecessor, qual seria o resultado
obtido?
0
1
5
300
398

QUESTÃO 15

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 11

Considere a seguinte sequência:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o valor de X e Y respectivamente?
10 e 8.
7 e 11.
11 e 7.
11 e 8.
10 e 11.

QUESTÃO 12

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Juca comprou uma moto gastando R$
5.000,00. Alguns anos depois, ele resolveu
vender essa mesma moto pela metade do
preço pago. Sendo assim, por quanto Juca
vendeu essa moto?
R$ 3.000,00
R$ 2.900,00
R$ 2.700,00
R$ 2.600,00
R$ 2.500,00

QUESTÃO 13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Camila gastou R$ 570,00 em uma loja. Se
ela pagou as compras com seis notas de R$
100,00, qual foi o troco que Camila recebeu?
R$ 20,00
R$ 30,00
R$ 35,00
R$ 40,00
R$ 45,00

Cargo: Auxiliar em Saúde Pública - 200h
Agente Comunitário de Saúde - Todas as Localidades
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Um aluno passou 3 horas e 30 minutos
preparando um trabalho escolar. Sabendo
disso, quantos minutos esse aluno passou
fazendo esse trabalho?
210 minutos.
200 minutos.
190 minutos.
180 minutos.
150 minutos.

POLÍTICA DE SAÚDE

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Constituição Federal de 1988 institui a
saúde como um direito de todos e dever do
Estado e dispõe que este sistema deve ser
organizado
com prioridade para ações curativas.
de modo centralizado em todas as esferas de
governo.
de acordo com as necessidades de cada ente
federativo.
com participação da comunidade.
sob orientação de políticas econômicas .

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 17

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

Dentre as importantes alterações realizadas
recentemente na Lei 8080/90, está que
as instituições privadas poderão participar
de forma complementar do Sistema Único de
Saúde.
ao Sistema Único de Saúde compete
executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
a saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
os municípios poderão constituir consórcios
para desenvolver em conjunto as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
é permitida a participação direta ou indireta,
inclusive controle, de empresas ou de capital
estrangeiro na assistência à saúde em alguns
casos.

QUESTÃO 21

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O documento que estabelece critérios para
o diagnóstico da doença ou do agravo à
saúde; o tratamento preconizado, com os
medicamentos e produtos apropriados;
os mecanismos de controle clínico e o
acompanhamento e a verificação dos
resultados terapêuticos, a serem seguidos
pelos gestores do SUS é chamado de
contrato organizativo.
ação pública de saúde.
protocolo clínico e diretriz terapêutica.
convênio e contrato laboratorial.
avaliação e classificação de risco.

Qual é o nome do programa federal de
transferência de renda destinado às famílias
em situação de pobreza e extrema pobreza,
que associa a transferência do benefício
financeiro do acesso aos direitos sociais
básicos - saúde, alimentação, educação e
assistência social?
Bolsa família.
Reforma agrária.
Brasil saudável.
Brasil social.
Igualdade social.

QUESTÃO 22

(A)
(B)

(C)
(D)
Cargo: Auxiliar em Saúde Pública - 200h
Agente Comunitário de Saúde - Todas as Localidades

No âmbito nacional, o órgão competente
para dispor sobre a Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME) é
a fundação nacional de saúde.
o ministério da saúde.
as secretarias de saúde.
a comissão regional.
o centro nacional de laboratórios do SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o decreto 7508/11, devem ser
referenciados por uma das portas de entrada
das redes de atenção do SUS os serviços de
atenção hospitalar.
unidades básicas de saúde.
atenção primária.
urgência e emergência.
atenção psicossocial.
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O acompanhamento de crianças é uma
etapa fundamental e prioritária do trabalho
do agente comunitário de saúde. Sobre este
acompanhamento, é correto afirmar que
os bebês que nascem entre 3,0 kg e 3,5 kg têm
maiores riscos de apresentar problemas.
a pele do bebê nos primeiros dias de vida é
amarelada e recoberta por uma camada de
proteína, que serve de proteção e aumenta sua
resistência a infecções.
nos primeiros dias de vida o bebê perde peso,
e isso é normal, perde líquido e elimina as
primeiras fezes (mecônio).
se o bebê apresentar coloração avermelhada
em qualquer intensidade deve-se orientar para

(E)

procurar a UBS, porque pode ser icterícia.
as crianças amamentadas exclusivamente
no seio necessitam de água, chás, sucos ou
outros leites nos intervalos das mamadas.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 23

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O teste do olhinho, também conhecido como
exame do reflexo vermelho, pode detectar
diversos problemas nos olhos, sendo o mais
importante a
hemofilia hereditária.
catarata congênita.
hepatite congênita.
sífilis neonatal.
toxoplasmose neonatal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 27

QUESTÃO 24

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Um dos tratamentos para doença diarreica
aguda (DDA) é a hidratação, que tem o
objetivo de reidratar ou evitar a desidratação.
O agente comunitário pode fornecer algumas
orientações sobre o preparo do soro caseiro
com a colher-medida para controle da DDA
que consiste em:
encher bem um copo grande com água limpa,
fervida e em temperatura ambiente; colocar
uma medida pequena e rasa de SAL e quatro
medidas rasas de AÇÚCAR.
encher bem um copo grande com água limpa,
fervida e em temperatura ambiente; colocar
duas medidas pequenas e rasas de SAL e uma
medida rasa de AÇÚCAR.
encher bem um copo grande com água limpa,
fervida e em temperatura ambiente; colocar
três medidas pequenas e rasas de SAL e
quatro medidas rasas de AÇÚCAR.
encher bem um copo grande com água limpa,
fervida e em temperatura ambiente; colocar
uma medida pequena e rasa de SAL e duas
medidas rasas de AÇÚCAR.
encher bem um copo grande com água limpa,
fervida e em temperatura ambiente; colocar
cinco medidas pequenas e rasas de SAL e
duas medidas rasas de AÇÚCAR.

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em uma visita domiciliar, o agente
comunitário de saúde percebeu o paciente
emagrecido e com queixas de aumento do
volume de urina, sede intensa, fraqueza e
fome excessiva. Estes sinais e sintomas são
condizentes com qual patologia?
Dengue.
Hipertensão arterial.
Trombose venosa.
Icterícia.
Diabetes mellitus.

Cargo: Auxiliar em Saúde Pública - 200h
Agente Comunitário de Saúde - Todas as Localidades

Qual é o papel do agente comunitário de
saúde em relação às orientações gerais
direcionadas ao controle da hanseníase?
Detectar em sua área de atuação pessoas com
sinais e sintomas compatíveis com hanseníase
e orientá-las a procurar diretamente o hospital
de referência.
Orientar a buscar atendimento quando alguma
pessoa se queixar de tosse a mais de três
semanas, febre e emagrecimento.
Encaminhar toda e qualquer pessoa que
resida ou tenha residido com o doente de
hanseníase nos últimos cinco anos (contatos
intradomiciliares) para avaliação na UBS.
Verificar a presença de cicatriz da febre amarela
no braço direito do contato intradomiciliar.
Caso exista uma ou nenhuma cicatriz vacinal e
não haja comprovação na caderneta de vacina,
orientar a procurar a Unidade Básica de Saúde
para orientação.
Desenvolver ações educativas e de mobilização
envolvendo a comunidade e equipamentos
sociais,
abordando
a
importância
do
autoexame, o controle da hanseníase e o
estímulo à exclusão social do doente até
ocorrer a cura.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 25

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Atualmente, no tratamento da tuberculose,
recomenda-se a estratégia do tratamento
supervisionado que possui como uma das
vantagens garantir adesão ao tratamento,
reduzindo o risco de transmissão da doença
na comunidade. Essa estratégia recebe o
nome de tratamento
direto de tuberculose.
diretamente observado.
de escarro supervisionado.
indireto de tuberculose.
diferenciado de escarro.
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É um exemplo de doença sexualmente
transmissível
a sífilis.
a shigelose.
o cisto de ovário.
o mioma.
a endometriose.

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 33

O câncer do colo do útero pode ser
evitado fazendo o exame conforme as
recomendações do Ministério da Saúde e
também evitando alguns fatores de risco,
como
alimentos industrializados.
obesidade.
hipertensão.
doenças sexualmente transmissíveis.
exercícios físicos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Há
vários
tipos
de
métodos
anticoncepcionais, cada um com suas
vantagens e desvantagens. Qual das
alternativas a seguir apresenta um método
de barreira?
Muco cervical.
Tabelinha.
Temperatura basal.
Coito interrompido.
Camisinha feminina.

QUESTÃO 34

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ao realizar visita domiciliar a uma puérpera
e seu bebê, o Agente Comunitário de Saúde
solicita a carteira de vacina da criança que
tem 15 dias de vida e observa que a única
vacina que o recém-nascido (RN) tomou foi
de Hepatite B. Então, o ACS orienta a mãe
que o RN deve tomar o quanto antes a vacina
de DTP.
de BCG.
tetraviral.
pneumocócica 23.
de febre amarela.

QUESTÃO 36

O Agente Comunitário de Saúde e a Equipe
da Atenção Básica deverão programar
em conjunto as visitas domiciliares,
considerando alguns critérios, como risco e
vulnerabilidade, de modo que famílias com
maior necessidade sejam visitadas mais
vezes, mantendo como referência a média de
uma visita a cada seis meses apenas, para os
que tem cadastro na unidade básica.
uma visita por mês, apenas para acamados e
doentes.
doze visitas por família/mês.
uma visita por família/mês.
duas visitas por família /ano.

Cargo: Auxiliar em Saúde Pública - 200h
Agente Comunitário de Saúde - Todas as Localidades

Considera-se como um dos pressupostos
importantes da Política Nacional de
Educação Popular em Saúde
o diálogo.
o método científico.
a centralização no profissional de saúde.
a recusa de práticas e saberes populares.
a alienação.

QUESTÃO 35

Participar do processo de territorialização e
mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos
expostos a riscos e vulnerabilidades, é uma
atribuição
comum a todos os profissionais das equipes de
atenção básica.
que compete apenas ao auxiliar e ao agente
comunitário de saúde.
da administração e gerência das unidades de
saúde.
específica do médico da equipe de saúde da
atenção básica.
delegada ao agente de endemias.

QUESTÃO 32

(A)

Constituem-se por equipes compostas
por profissionais de diferentes áreas de
conhecimento, que devem atuar de maneira
integrada e apoiando os profissionais das
Equipes Saúde da Família. O enunciado
refere-se
à rede de apoio ao PSF.
aos núcleos de apoio à saúde da família.
à extensão de equipes de saúde bucal.
aos centros especializados em saúde da
família.
aos serviços de vigilância das equipes de
saúde da família.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual das vacinas a seguir foi introduzida
especialmente
para
gestantes
preferencialmente no terceiro trimestre?
Hepatite C.
VTV.
Varicela.
dTpa.
MMR.

QUESTÃO 37

(A)
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O agente comunitário de saúde tem
importante papel na orientação às gestantes.
Dentre essas orientações, são consideradas
corretas.
comer apenas três vezes ao dia: café da
manhã, almoço e jantar para evitar enjoos.  

(B)
(C)
(D)
(E)

tomar dois litros de água por dia ou mais, de
preferência durante as refeições.
evitar consumir fígado ou miúdos para a
prevenção da anemia.
evitar comer doces, balas, alimentos
gordurosos e frituras, para evitar o ganho de
peso excessivo.
evitar o consumo de fibras, pois diminui a
formação do bolo fecal.

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O primeiro leite produzido depois que o bebê
nasce pode ser claro ou amarelo, grosso ou
ralo e deve ser dado ao bebê logo após o
nascimento. Esse leite é rico em fatores de
proteção e é denominado
colostro.
cloasma.
esteatoma.
frenite.
queloide.

QUESTÃO 39

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dentro do contexto da Estratégia Saúde da
Família (ESF), uma Área deve ser entendida
como
combinação de tecnologias empregadas para
assistência à saúde de uma dada população.
o conjunto de microáreas sob a responsabilidade
de uma equipe de saúde.
conjunto de pessoas ligadas por laços de
parentesco.
espaço externo próximo à casa e que inclui os
seus anexos.
o
espaço
geográfico
delimitado
que
corresponde à atuação de um agente de saúde.

QUESTÃO 40

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para que a equipe de saúde possa conhecer
as condições de vida das pessoas da sua
área de abrangência e melhor planejar suas
intervenções, é necessário realizar
o cadastramento familiar.
o atendimento centrado em acamados.
todas as atividades na unidade básica de
saúde
reuniões diárias com diretores de saúde.
encaminhamento de seus usuários para
atendimento nas Unidades de Pronto
Atendimento.

Cargo: Auxiliar em Saúde Pública - 200h
Agente Comunitário de Saúde - Todas as Localidades
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