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GABARITO 

PROVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PORTUGUÊS  

1 
QUESTÃO 1 - Assinale a frase escrita corretamente no plural: 

A - As crianças brincam no quintal. 

2 
QUESTÃO 2 -  Marque a alternativa que expressa o significado da palavra “agregar”: 

E - Juntar 

3 

QUESTÃO 3 - "§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos”. (Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.)  No 
trecho "a cada quatro anos", a Conferência de Saúde ocorre: 

C - A cada quadriênio 

4 
QUESTÃO 4 - Assinale a alternativa onde a acentuação está errada: 

D - Terrivél 

5 

QUESTÃO 5 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo.  Já ____________ anos, ____________ 
neste local árvores e flores. Hoje, só ____________ ervas daninhas. 

D - Faz, havia, existem 

6 

QUESTÃO 6- (ENEM 2019 - INEP - ENEM 2019)“Na semana passada, os alunos do colégio do meu filho se mobilizaram, através 
do Twitter, para não comprarem na cantina da escola naquele dia, pois acharam o preço do pão de queijo abusivo. São 
adolescentes. Quase senhores das novas tecnologias, transitam nas redes sociais, varrem o mundo através dos teclados dos 
celulares, iPads e se organizam para fazer um movimento pacífico de não comprar lanches por um dia. Foi parar na TV e em 
muitas páginas da internet.”GOMES, A. A revolução silenciosa e o impacto na sociedade das redes sociais. Disponível em: 
www.hsm.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012. O texto aborda a temática das tecnologias da informação e comunicação, 
especificamente o uso de redes sociais. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos e, nesse 
sentido, o texto: 

B - Trata as redes sociais como modo de agregar e empoderar grupos de pessoas, que se unem em prol de causas próprias ou 
de mudanças sociais. 

7 
QUESTÃO 7 - Indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente: 

C - Ruim, sozinho, aquele, traiu 

8 

QUESTÃO 8 - Não foi ________ a pesada suspensão que lhe deram, porque você foi o que ________ falhas apresentou; 
podiam ter pensado em outras penalidades mais ________ . 

C - Justa - menos - cabíveis 

9 

QUESTÃO 9 - Leia o trecho a seguir. “Nesse contexto, a assistência pediátrica de qualidade tem de ser vista como prioridade, 
pois se ocupa fundamentalmente daqueles que, mais que todos, precisam de uma sociedade que respeite a cidadania. ”A 
conjunção - POIS - confere a esse trecho uma ideia de: 

C - Explicação 

10 

QUESTÃO 10- Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm 
sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. “Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, 
mudaram muito”, observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no Rio 
de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e 
comer menos frutas e feijão. Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge 
como marca da nova geração: a preguiça. “Cem por cento das meninas que participam do Programa não praticavam nenhum 
esporte”, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente 
já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. “E não é novidade que os obesos têm uma 
sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 
Síndrome Metabólica. Mas, se há cinco anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as 
doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. “Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabete”, 
exemplifica Claudia. DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: http://saude.abril.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012 
(adaptado). Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações 
apresentadas no texto indicam que: 

A - A falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem fatores relacionados ao 
aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. 
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SUS  

1 
QUESTÃO 1 -É um objetivo do SUS: 

C - A assistência às pessoas através de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 

2 
QUESTÃO 2 -O que é Atenção Primária à Saúde: 

A - É o primeiro nível de atenção à saúde; 

3 

QUESTÃO 3-Todas as pessoas têm direito aos serviços do SUS, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades 
distintas. Qual dos princípios do SUS tem o objetivo de diminuir desigualdades? 

B - Equidade. 

4 

QUESTÃO 4 -De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica, uma das atribuições comuns a todos os membros das 
equipes que atuam na Atenção Básica é: 

A - Articular e participar das atividades de educação permanente e educação continuada. 

5 

QUESTÃO 5 -Quando se realiza campanhas de vacinação ou orientação sobre alimentação saudável, está sendo praticado o 
seguinte tipo de prevenção: 

B - Primária 

6 
QUESTÃO 6 -De acordo com a Constituição Federal de 1988, o atendimento integral à saúde deve priorizar as atividades: 

D – Preventivas 

7 
QUESTÃO 7 -É um serviço considerado porta de entrada ao atendimento do usuário no SUS: 

D - Atenção Primária 

8 
QUESTÃO 8 -O que significa a sigla SUS? 

C - Sistema Único de Saúde 

9 

QUESTÃO 9 - É uma das etapas do planejamento local realizado na Estratégia Saúde da Família, com o objetivo de reconhecer 
o território sob responsabilidade das equipes, os hábitos e modos de vida da população, a fim de identificar os principais 
problemas de saúde da comunidade, os fatores de risco e de promoção de saúde. O conceito apresentando pertence a/ao: 

C - Diagnóstico comunitário 

10 
QUESTÃO 10 -São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, EXCETO:  

C - Realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas. 

 
 CONHECIMENTO ESPECIFICO  

1 
QUESTÃO 1 -A sigla ACS significa “Agente Comunitário de Saúde”. Faz parte do trabalho do ACS: 

E - Realizar visitas domiciliares para acompanhamento das famílias; 

2 
QUESTÃO 2 - Podemos dizer que o Agente Comunitário de Saúde deve: 

A - Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados;  

3 
QUESTÃO 3 - Sobre o trabalho do Agente Comunitário na Equipe de Saúde: 

ANULADA  

4 
QUESTÃO 4 - Na Estratégia de Saúde da Família, a Equipe de Saúde é composta por: 

A - Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e ACS 

5 
QUESTÃO 5 - Sobre a vacinação: 

E - É ofertada de forma gratuita nas unidades básicas de saúde do SUS 

6 

QUESTÃO 6 - Dengue, Zika e Chikungunya são doenças virais causadas pela picada do Aedes Aegypti. Marque uma orientação 
positiva de prevenção que o Agente Comunitário de Saúde pode realizar em uma visita domiciliar: 

C - Deixar a caixas d´água fechadas e com proteção; 

7 

QUESTÃO 7 - O território é a base do trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS). Trabalhar com território implica o 
processo de coleta e sistematização de dados, que devem ser interpretados e atualizados periodicamente pela equipe. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponda a dados coletados pelos ACS.  

E - Acesso a transporte público. 

8 

QUESTÃO 8 - O agente comunitário é quem está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade, é alguém que se 
destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança natural que exerce. São situações-problemas que 
afetam a qualidade de vida das famílias, EXCETO: 

E - Acidente de trabalho. 

9 

QUESTÃO 9 - O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária de seu trabalho. Você vai acompanhar 
todas as crianças de sua área de atuação na comunidade, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de 
promoção à saúde, possibilitando um grande impacto na saúde integral da criança. Dentre essas ações de prevenção das 
doenças e promoção à saúde, conforme o Guia prático do ACS/2009, qual das alternativas está incorreta: 
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E - Orientar a aplicação da vacina BCG no 9º mês de vida 

10 

QUESTÃO 10 - Um agente comunitário de saúde, no exercício de sua  profissão, realizou uma visita a seu vizinho e descobriu 
que  ele possuía uma doença grave.   Considerando‐se esse caso hipotético, o agente deverá: 

D - guardar sigilo e confidencialidade. 

 


