
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA ESF 

CONHECIMENTOS GERAIS 

PORTUGUÊS  

 

1. Leia com atenção a informação a seguir: Pesquisa revela que, em 

comparação a 1990, pessoas estão vivendo mais em todo mundo e 

mortes provocadas por doenças do coração estão em queda. (Zero Hora 

18 /12/2014) 

 

Assinale a afirmativa que não está de acordo com o texto: 

a) Atualmente, as pessoas estão vivendo mais em todo o mundo. 

b) Antes de 1990, as pessoas viviam menos do que atualmente. 

c) As mortes provocadas por doenças do coração aumentaram a partir 

de 1990. 

d) Depois de 1990, as mortes provocadas por doenças do coração 

caíram em todo o mundo. 

e) A pesquisa revela que as pessoas estão vivendo mais, atualmente, do 

que na década de 1990. 

  

2. Observe as palavras sublinhadas do texto a seguir: Queda das mortes 

por doenças cardiovasculares em países ricos e redução da 

mortalidade infantil em países de baixa renda são duas das razões que 

fizeram a expectativa de vida do mundo aumentar seis anos. 

Essas palavras sublinhadas pertencem à classe gramatical: 

a) Artigo. 

b) Conjunção. 

c) Verbo. 

d) Adjetivo. 

e) Substantivo. 

 

3. Observe as palavras sublinhadas do texto a seguir: Em 1990, segundo 

um estudo publicado pelo The Lancet, feito em 188 países, incluindo o 

Brasil, a expectativa tanto para homens quanto para mulheres era de 

65,3 anos. 

Essas palavras sublinhadas pertencem à classe gramatical: 

a) Artigo. 

b) Conjunção. 

c) Verbo. 

d) Adjetivo. 

e) Substantivo. 



4. Assinale a alternativa que contém erro quanto à separação de 

sílabas: 

a) Ex-pec-ta-ti-va. 

b) Pes-so-as. 

c) Paí-ses. 

d) Mor-ta-li-da-de. 

e) Do-en-ças. 

 

5. Assinale a alternativa que não apresenta erro ortográfico: 

a) Transtornos relacionados ao uso de drogas e doenças crônicas dos 

rims respondem por parte considerável do aumento de obitos 

prematuros. 

b) As mortes provocadas por alguns tipos de câncer, como pancreas e 

rims, também aumentaram. 

c) Os indices de morte por câncer, incluindo câncer de mama, cervical 

e de cólon, caíram, enquanto o câncer de pâncreas e o de rim 

registraram aumento de obitos. 

d) O documento destaca como "tendência encorajadora" o fato de as 

pessoas viverem mais atualmente, mas ressalta que é preciso garantir 

políticas públicas capazes de preparar para os desafios da saúde e os 

custos associados que estão por vir. 

e) Queda das mortes por doenças cardio vasculares em países ricos e 

redução da mortalidade infantil em paízes de baixa renda são duas das 

razões que fizeram a expectativa de vida do mundo aumentar seis 

anos. 

 

MATEMÁTICA 

6. Dirceu mora no Edifício Três Andares a 1990 dias. Há quantos meses e 

quantos dias Dirceu mora nesse edifício? 

a) 66 meses e 10 dias. 

b) 65 meses e 12 dias. 

c) 65 meses e 10 dias. 

d) 66 meses e 12 dias. 

e) 66 meses e 11 dias. 

 

7. Marcelo tem 10 anos. A prima de Marcelo tem 
5

4
 da idade dele. 

Quantos anos tem a prima de Marcelo? 

a) 10 anos. 

b) 7 anos. 

c) 6 anos. 

d) 4 anos. 

e) 8 anos. 

 



8. O piso de uma garagem é feito de lajotas quadradas de 30 cm de 

lado. A garagem é retangular, medindo 3,3 m por 6,3 m, quantas lajotas 

há no chão? 

a) 203 lajotas. 

b) 222 lajotas. 

c) 220 lajotas. 

d) 230 lajotas. 

e) 231 lajotas.   
 

ESTUDOS SOCIAIS 

9. Um cabo de média tensão se rompeu e atingiu o carro, vitimando 4 

pessoas, de uma mesma família. As vítimas morreram  eletrocutadas, por 

tentarem tirar as pessoas que se encontravam no interior do carro. Essa 

tragédia aconteceu: 

a) Em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de janeiro. 

b) Na baixada Fluminense, Região da grande Rio de Janeiro. 

c) Em Niterói, Região Noroeste Fluminense. 

d) Em Itaperuna, região central do rio de janeiro. 

e) Nenhuma das alternativas está correta.  

 

10. A colonização do município de Modelo foi iniciada no ano de 1949, 

pertencendo na época à área do Velho Chapecó. O impulso inicial foi 

dado por descendentes do Rio Grande do Sul, que se dedicavam, 

principalmente, à agricultura. O município de Modelo completou 54 

anos de emancipação em: 

a) 30 de dezembro de 2015. 

b) 30 de novembro de 2015. 

c) 31 de dezembro de 2015. 

d) 29 de novembro de 2015. 

e) 30 de setembro de 2015. 

  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. Segundo o calendário vacinal do Ministério da Saúde, ao nascer, o 

recém-nascido deve receber duas vacinas. Aponte a alternativa 

correta: 

a) BCG e Varicela. 

b) BCG e Hepatite B. 

c) BCG e Hepatite A. 

d) Hepatite A e Pentavalente. 

e) Nenhuma alternativa acima está correta. 



12.  Após a primeira aplicação da vacina da Febre Amarela, o Ministério 

da Saúde recomenda um reforço a cada quantos anos? Aponte a 

alternativa correta: 

a) A cada 05 anos. 

b) A cada 08 anos. 

c) A cada 10 anos. 

d) A cada 15 anos. 

e) Nenhuma alternativa acima está correta. 

 

13. O Teste do Pezinho é um dos direitos da criança. É importante que o 

agente comunitário de saúde (ACS) realize a visita domiciliar para a 

família que teve o nascimento de um filho o quanto antes. Além das 

demais orientações é importante que o ACS oriente para: 

a) Realizar o teste do pezinho idealmente entre o 3º e o 7º dias de vida. 

b) Realizar o teste do pezinho idealmente entre o 3º e o 10º dias de vida. 

c) Realizar o teste do pezinho idealmente entre o 1º e o 7º dias de vida. 

d) Realizar o teste do pezinho idealmente entre o 5º e o 15º dias de vida. 

e) Nenhuma alternativa acima está correta. 

 

14. Se durante uma visita domiciliar o Agente Comunitário de Saúde 

constatar ou é informado que há uma criança com diarréia, ele deve 

buscar saber alguns pontos listados abaixo para assim tomar as 

medicadas cabíveis: 

A- A idade. 

B - Há quantos dias está com diarréia e o número de vezes ao dia de 

evacuação. 

C - Se há presença de sangue nas fezes. 

D - Se também está com febre, vômito e há quantos dias. 

E -  Analisar o entorno do domicílio, se a família utiliza água tratada, se 

tem acesso a esgotamento sanitário. 

 

Aponte a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas  A, B, C e D estão corretas. 

b) Estão corretas as alternativas  A, C e D. 

c) Estão corretas as alternativas  B, C e E. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Nenhuma alternativa está correta. 

 

15. A família é a primeira e mais importante influência na vida das 

pessoas. É na família que adquirimos os valores, os usos e os costumes 

que irão formar nossa personalidade e bagagem emocional. A seguir, 

alguns itens que podem colaborar na identificação da organização e 

funcionamento das famílias para que o ACS possa desenvolver um 

trabalho mais efetivo: 

A - O grau de parentesco entre os membros da família. 



B - A função de cada membro na família: na divisão do trabalho 

doméstico, na divisão das despesas, na identificação daquele que é o 

alicerce emocional e espiritual. 

C -  Presença de conflitos entre os membros da família e como são 

resolvidos esses conflitos. 

D - Quem exerce o papel de liderança na família. 

E - Se todos os membros da família possuem documentos: Certidão de 

Nascimento, CPF, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, ou 

outros que favoreçam a consolidação de sua cidadania. 

 

Aponte a alternativa correta: 

a) Nenhuma alternativa está correta. 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

c) Somente a alternativa A está incorreta. 

d) Somente a alternativa E está correta. 

e) Somente as alternativas C, D e E estão corretas. 

 

16. As famílias onde há pessoas adultas devem receber orientação 

referente a alguns aspectos listados abaixo: 

A- Esquema vacinal. 

B - Hábitos alimentares. 

C - Atividade física. 

D - Consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas. 

E - Problemas de saúde (manchas de pele, tosse, pressão alta, 

diabetes). 

 

Aponte a alternativa correta: 

a) A, B, C, E. 

b) A, B, D, E. 

c) B, C, D, E. 

d) A, B, C, D. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

17. Na organização da atenção básica, os Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) desempenham papel fundamental, pois se constituem 

como elo entre a comunidade e os serviços de saúde. Assim como os 

demais membros da equipe, os ACS devem ter co-responsabilização 

com a saúde da população de sua área de abrangência. Por isso, 

devem desenvolver diversas ações de promoção, prevenção e controle 

dos agravos, sejam nos domicílios ou nos demais espaços da 

comunidade. Abaixo elencamos algumas: 

A- Identificar sinais e sintomas dos agravos/doenças e encaminhar os 

casos suspeitos para a Unidade de Saúde. 

B- Acompanhar os usuários em tratamento e orientá-lo quanto à 

necessidade de sua conclusão. 



C- Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade 

relativas ao controle das doenças/agravos, em sua área de 

abrangência. 

D- Orientar a comunidade quanto ao uso de medidas de proteção 

individual e familiar para a prevenção de doença. 

E- Planejar/programar as ações de controle das doenças/agravos 

sozinho, porém dentro da sua micro-área.  

 

Aponte a alternativa correta: 

a) A, B, C, E. 

b) A, B, D, E. 

c) B, C, D, E. 

d) A, B, C, D. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

18. O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o 

desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-

nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive 

abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e 

preventivas. Por isso, o Agente Comunitário de Saúde deve ficar atento 

à caderneta de gestante para verificar se a mesma esta 

comparecendo as consultas de pré-natal. Aponte a alternativa correta 

que condiz com o número de consultas de pré-natal que a 

Organização Mundial da Saúde recomenda:  

a) O número adequado seria igual ou superior a 6 (seis). 

b) O número adequado seria igual ou superior a 7 (sete). 

c) O número adequado seria igual ou superior a 8 (oito). 

d) O número adequado seria igual ou superior a 9 (nove). 

e) número adequado seria igual ou superior a 10 (dez). 

 

19. Em relação à Hipertensão arterial, aponte a alternativa incorreta: 

a) É quando a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias 

para se movimentar é muito forte, ficando acima dos valores 

considerados normais. 

b) É importante que a verificação da pressão arterial seja feita várias 

vezes, de forma correta, com aparelhos calibrados e profissionais 

capacitados. 

c) O ACS pode atuar somente junto às pessoas que têm o diagnóstico 

de hipertensão, para não invadir a privacidade do paciente/cliente. 

d) É uma doença crônica que, se não controlada, pode ser causa de 

várias doenças, principalmente o acidente vascular cerebral (derrame) 

e o infarto. 

e) Geralmente a hipertensão não tem causa conhecida ou definida, no 

entanto, existem fatores considerados de risco que podem favorecer o 

seu aparecimento. 

 



20. Um ovo de Aedes aegypti pode sobreviver por até quantos dias,  

mesmo que o local onde ele foi depositado fique seco. Aponte a 

alternativa correta: 

a) Por até 300 dias. 

b) Por até 350 dias. 

c) Por até 400 dias. 

d) Por até 450 dias. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

 

 




