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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES   

 

01. O que deve fazer, entre outras atividades, o Agente 

Comunitário de Saúde para realizar um bom trabalho: 

 

A. Ser ativo e ter iniciativa; Gostar de aprender 

coisas novas. 

B. Ser ativo e não ter iniciativa; Não é necessário 

aprender coisas novas. 

C. Agir com respeito e ética perante a comunidade, 

mas não precisa agir com os demais profissionais 

que compõem a equipe. 

D. Não é necessário conhecer o território, uma vez 

que o ACS é apenas um membro da equipe. 

E. Não se faz necessário observar os ambientes, nem 

as coisas e muito menos as pessoas. 

 

02. Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou 

grupo de pessoas corre perigo, isto é tem maior 

possibilidade ou chance de adoecer. A esse respeito, 

identifique a alternativa que não corresponde a situação 

de risco: 

 

A. Bebês que nascem com menos de dois quilos e 

meio. 

B. Crianças que estão desnutridas. 

C. Pessoas em  situação de violência. 

D. Gestantes que fazem o pré-natal. 

E. Pessoas que estão com peso acima da média e 

vida sedentária com ou sem uso de tabaco ou do 

álcool. 

 

03. Há diversos instrumentos que podem ser utilizados 

para a coleta de dados. Acerca da afirmativa podemos 

identificar como um desses instrumentos, EXCETO: 

 

A. Cadastro das famílias. 

B. Mapa da Comunidade. 

C. Reuniões. 

D. Visita domiciliar/entrevistas. 

E. O cadastramento das famílias não é da 

competência do Agente Comunitário de Saúde, 

uma vez que esta atividade deve ser efetuada na 

Unidade Básica de Saúde da microárea em que 

reside a família.  

 

04. No dia a dia do Agente Comunitário de Saúde, este, 

desenvolve inúmeras atividades, dentre as quais, uma não 

faz parte da sua rotina. 

 

A. Realiza avaliação. 

B. Prescrever medicamentos. 

C. Realiza planejamento. 

D. Efetua orientação sobre higiene bucal. 

E. Realiza visita domiciliar. 

 

05. O cadastramento das famílias que compõem a sua 

microárea de atuação é uma das etapas iniciais de sua 

atuação. Acerca da afirmativa, marque a alternativa 

correta, quanto ao número máximo de famílias a serem 

atendidas (cadastradas) pelo Agente Comunitário de 

Saúde. 

 

A. 930. 

B. 190. 

C. 695. 

D. 750. 

E. 450. 

 

06. Acerca do mapa do seu território, podemos afirmar: 

 

A. Não é dinâmico, portanto, não precisa ser 

atualizado. 

B. Não retrata as mudanças que ocorrem no 

território. 

C. É dinâmico, e deve ser constantemente 

atualizado. 

D. Não precisa ser atualizado, pois uma vez feito, 

serve para todas as suas atividades. 

E. Após já familiarizado com o território não há a 

necessidade de ter a cópia do seu mapa, uma vez 

que nada muda ao  longo do tempo na microárea. 

 

07. A visita domiciliar é uma atividade desenvolvida pelo 

Agente Comunitário de Saúde, que exige desse 

profissional sensibilidade/capacidade de compreender o 

momento certo e a maneira de se aproximar e estabelecer 

uma relação de confiança. Nesse sentido, são condutas 

exigidas desses profissionais: 

 

A. Respeito, atenção, valorização, compromisso e 

ética. 

B. Respeito, atenção, valorização e compromisso. 

C. Atenção, valorização, compromisso e ética. 

D. Respeito, atenção, compromisso e ética. 

E. Respeito, atenção, valorização e ética. 

 

08. João, Agente Comunitário de Saúde, em uma visita a 

uma residência, deparou-se com a pergunta de uma 

moradora assistida pelo Programa, a qual, o Agente, não 

tinha conhecimento para responder, nesse caso hipotético, 

João, deverá: 

 

A. Responder qualquer coisa, uma vez que a 

moradora não é alfabetizada e, portanto, não 

saberá distinguir se a resposta está certa ou 
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errada, e João não ficará no descrédito perante 

aquela família. 

B. Responder por analogia (ou seja, no achismo), 

uma vez que a moradora não é alfabetizada e, 

portanto, não saberá distinguir se a resposta está 

certa ou errada, e João não ficará no descrédito 

perante aquela família. 

C. Responder que naquele momento não tem 

conhecimento suficiente para responder a 

pergunta, mas, que irá procurar o profissional 

qualificado, e trará a resposta correta na próxima 

visita. 

D. Responder que aquela pergunta não é da sua 

competência e, portanto, a moradora deverá se 

dirigir  Unidade Básica de Saúde de sua 

microárea, para obter tal resposta. 

E. Responder que não é da sua competência, pois o 

ACS não interage com os visitados, apenas coleta 

informações e as envia para seus superiores para 

as devidas providencias. 

 

09. Acerca de planejamento, marque a alternativa correta: 

 

A. Planejar não é improvisar. É preparar e organizar 

bem o que se irá fazer, acompanhar a sua 

execução, reformular as decisões já tomadas, 

redirecionar sua execução, se necessário, e 

avaliar o resultado ao seu término. 

B. Planejar é improvisar. É preparar e organizar bem 

o que se irá fazer, acompanhar a sua execução, 

reformular as decisões já tomadas, redirecionar 

sua execução, se necessário, e avaliar o resultado 

ao seu término. 

C. Planejar não é improvisar. É preparar e organizar 

bem o que se irá fazer, mas não acompanhar a sua 

execução, reformular as decisões já tomadas, 

redirecionar sua execução, se necessário, e 

avaliar o resultado ao seu término. 

D. Planejar não é improvisar. É preparar e organizar 

bem o que se irá fazer, acompanhar a sua 

execução, mas não reformular as decisões já 

tomadas, redirecionar sua execução, se 

necessário, e avaliar o resultado ao seu término. 

E. Planejar não é improvisar. É preparar e organizar 

bem o que se irá fazer, acompanhar a sua 

execução, reformular as decisões já tomadas, 

redirecionar sua execução, se necessário, e nunca 

avaliar o resultado ao seu término. 

 

 

 

 

 

10. São etapas do planejamento: 

 

A. Diagnóstico; Plano de Ação; Meta; Estratégia; 

Recursos; Cronograma; Execução; 

Acompanhamento e Avaliação. 

B. Diagnóstico; Plano de Ação; Execução; 

Acompanhamento e Avaliação. 

C. Diagnóstico; Plano de Ação; Meta; Estratégia; 

Recursos; Cronograma e Execução. 

D. Diagnóstico; Plano de Ação; Execução e 

Acompanhamento. 

E. Diagnóstico; Meta; Estratégia; Recursos; 

Cronograma e Execução. 

 

11. Com relação às funcionalidades da Ficha B, é correto 

afirmar que: 

 

A. Ficha B-HA, serve para o cadastramento e 

acompanhamento mensal de pessoas hipertensas.  

B. Ficha B-HAN, serve para o cadastramento e 

acompanhamento mensal de pessoas hipertensas. 

C. Ficha B-TB, serve para o cadastramento e 

acompanhamento mensal de pessoas hipertensas. 

D. Ficha B-DIA, serve para o cadastramento e 

acompanhamento mensal de pessoas hipertensas. 

E. Ficha C, serve para o cadastramento e 

acompanhamento mensal de pessoas hipertensas. 

 

12. Para o cumprimento de promover e proteger a saúde 

em conformidade com o que estabelece o art. 198 da 

Constituição federal e a Lei 8.080/1990, o SUS (Sistema 

Único de Saúde) é correto afirmar que este deve 

estabelecer e cumprir os seguintes princípios: 

 

A. Universalidade; Integralidade; Equidade; 

Participação da Comunidade e Hierarquização. 

B. Universalidade; Integralidade; Equidade e 

Participação da Comunidade. 

C. Universalidade; Integralidade; Equidade e 

Descentralização. 

D. Universalidade; Integralidade; Equidade; 

Participação da Comunidade; Descentralização; 

Regionalização e Hierarquização. 

E. Universalidade; Equidade; Descentralização; 

Regionalização e Hierarquização. 
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13. Maria, Agente Comunitária de Saúde da área 

01/Butantã, microárea 05/UBS Pedro Jojojo, em suas 

atividades profissionais diárias se depara com a seguinte 

situação: boas partes das crianças em idade escolar estão 

fora da escola, nesse caso é necessária a articulação com 

representantes de que setor? Marque a alternativa correta: 

 

A. Saúde. 

B. Ação Social. 

C. Educação. 

D. NASF. 

E. CREAS. 

 

14. Nadir, Agente Comunitária de Saúde, em sua primeira 

visita a um domicilio de sua microárea, encontrando 

diversas pessoas, ali residindo, para efetuar o 

cadastramento dessa família deverá: 

 

A. Preencher um só formulário, independentemente 

do número de pessoas ali residindo, a ficha 

correta é a Ficha B. 

B. Preencher um só formulário, independentemente 

do número de pessoas ali residindo, a ficha 

correta é a Ficha C. 

C. Preencher um só formulário, independentemente 

do número de pessoas ali residindo, a ficha 

correta é a Ficha A. 

D. Preencher um formulário, para cada pessoa 

residente na casa, a ficha correta é a Ficha A. 

E. Preencher um formulário, para cada pessoa 

residente na casa, com idade igual ou superior a 

15 anos, a ficha correta é a Ficha A. 

 

15. A Ficha D, é utilizada para o registro de atividades, 

procedimentos e anotações, por todos os profissionais da 

equipe de saúde, podemos afirmar que: 

 

A. Apenas o Coordenador da equipe entrega uma 

Ficha D preenchida ao final do mês. O 

preenchimento dessa ficha deve ser diário, 

considerando-se os dias efetivamente trabalhados 

em cada mês. 

B. Cada profissional entrega uma Ficha D 

preenchida ao final da semana. O preenchimento 

dessa ficha deve ser diário, considerando-se os 

dias efetivamente trabalhados em cada mês. 

C. Cada profissional entrega uma Ficha D 

preenchida ao final do mês. O preenchimento 

dessa ficha não necessita ser diário, 

considerando-se os dias efetivamente trabalhados 

em cada mês. 

 

D. Apenas o profissional que registra diversos 

problemas em seu território entrega uma Ficha D 

preenchida ao final do mês. O preenchimento 

dessa ficha deve ser diário, considerando-se os 

dias efetivamente trabalhados em cada mês. 

E. Cada profissional entrega uma Ficha D 

preenchida ao final do mês. O preenchimento 

dessa ficha deve ser diário, considerando-se os 

dias efetivamente trabalhados em cada mês. 

 

16. Em sua visita rotineira, a domicílios de seu território, 

o Agente verificou que havia uma criação com muita 

febre, e que um idoso, estava extremamente gripado, 

diante da situação hipotética, este agente deverá proceder 

da seguinte forma: 

 

A. Medicar as pessoas com remédios existentes na 

residência. 

B. Encaminhar a criança e o idoso para a Unidade 

Básica de Saúde em que trabalha para as devidas 

providencias da equipe de saúde. 

C. Medir a temperatura da criança e medicá-lo com 

uma dose de remédio para febre. Nada fazendo 

com o idoso, pois este, sendo adulto, já sabe o 

que fazer. 

D. Medicar o idoso, por ser vulnerável, e 

encaminhar a criança para o posto de saúde para 

as providencias devidas. 

E. Medicar a criança com remédio para febre e o 

idoso com remédio para gripe, orientando-o 

quando aos procedimentos e horários para ingerir 

e ministrar as novas doses dos remédios. 

 

17. Em relação à rotina de trabalho das equipes da 

Atenção Básica, é correto afirmar que: 

 

A. Inclui o conhecimento do território e da 

população, da dinâmica familiar e social. 

B. Não é necessário o conhecimento do território e 

da população, da dinâmica familiar e social, uma 

vez que serão visitadas todas as famílias 

periodicamente. 

C. Inclui o conhecimento do território e da 

população, mas, não é necessário o conhecimento 

da dinâmica familiar e social. 

D. Inclui o conhecimento do território, mas, não o da 

população, uma vez que já se conhece a dinâmica 

familiar e social. 

E. Inclui o conhecimento da população, da dinâmica 

familiar e social. 
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18. Em relação à Universalidade, estabelecida pelo SUS, 

é correto afirmar: 

 

A. Que o SUS deve atender a todos, sem distinções 

ou restrições, oferecendo toda a atenção 

necessária, sem qualquer custo, apenas nos casos 

de internamentos e exames, não mais que isso. 

B. Que o SUS deve atender a todos, sem distinções 

ou restrições, oferecendo toda a atenção 

necessária, com custo subsidiados para aqueles 

que detêm melhores condições financeiras. 

C. Que o SUS deve atender a todos, sem distinções 

ou restrições, oferecendo toda a atenção 

necessária, sem qualquer custo. 

D. Que o SUS deve atender a todos, sem distinções 

ou restrições, mas nos casos cirúrgicos, os custos 

deverão ser custeados com os empregadores ou 

com os planos de saúde. 

E. Que o SUS deve atender a todos, sem distinções 

ou restrições, no entanto, com restrições a alguns 

procedimentos. 

 

19. O acolhimento não está restrito a um espaço ou local. 

É uma postura ética. Não pressupõe hora ou um 

profissional específico para fazê-lo, implica 

compartilhamento de saberes, necessidades, 

possibilidades, angustias ou formas alternativas para o 

enfrentamento dos problemas. Nesse sentido, é correto 

afirmar que a assertiva refere-se, em principio a que 

profissional da equipe da Atenção Básica? 

 

A. Ao médico, que encontra-se na Unidade Básica 

de Saúde. 

B. Ao Enfermeiro, uma vez que ministra os 

medicamentos, encontra-se mais próximo dos 

problemas reais da comunidade. 

C. Ao Técnico de Enfermagem, vez que é quem 

primeiro recebe a pessoa na Unidade Básica de 

Saúde. 

D. Ao Agente Comunitário de Saúde, o que detém o 

contato permanente junto a Comunidade. 

E. Ao Secretário de Saúde Municipal, uma vez que é 

o responsável direto pela aplicação dos recursos e 

gestão do SUS na Cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Em visita rotineira a diversas residências de seu 

território, o Agente Comunitário de Saúde, identificou 

que havia a situação de risco, ou seja, diversas pessoas 

têm maior possibilidade de adoecer e até morrer, neste 

sentido, analise os itens a seguir, e responda 

corretamente. 

 

I. Pessoas que precisam de cuidadores, mas não 

possuem alguém que exerça essa função. 

II. Pessoas com deficiência que não têm acesso às 

ações e serviços de saúde, sejam estes de 

promoção, proteção, diagnóstico, tratamento ou 

reabilitação. 

III. Crianças que não estão desnutridas. 

IV. Gestante que não fumam. 

 

Estão corretas: 

 

A. Todos os itens. 

B. Apenas o item I. 

C. Apenas os itens I e II. 

D. Apenas os itens II, III e IV. 

E. Apenas os itens III e IV. 

 

 

 


