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DE	SAÚDE	-	ACS	
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA– EDITAL 09/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS/MG – ADM 2021/2024 

Orientações: 

Esta prova é composta por 15 (quinze) questões referentes ao conteúdo  
programático do Anexo II do edital 09/2021, contando cada uma com 04 (quatro) alternativas,  
sendo considerada apenas uma como a correta.  
 
O candidato que assinalar mais de uma alternativa no cartão de respostas terá a pontuação  
da questão zerada, assim como na questão que for deixada em branco.  
 
O candidato somente poderá  ausentar-se do recinto de provas, portando o caderno de questões, 
após 30 minutos do início da aplicação, e deverá devolver o cartão de respostas devidamente 
preenchido e assinado, sob pena de eliminação do certame. 
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1. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi 
criado: 
 

a) pela Constituição Federal de 1967 para 
que toda a população brasileira pobre 
tenha acesso ao atendimento público 
de saúde. 

b) pela Constituição Federal de 1988 para 
que a maior parte da população 
brasileira tenha acesso ao atendimento 
público de saúde. 

c) pela Constituição Federal de 1967 para 
que a maior parte da população 
brasileira tenha acesso ao atendimento 
público de saúde. 

d) pela Constituição Federal de 1988 para 
que toda a população brasileira tenha 
acesso ao atendimento público de 
saúde. 
 

2. A Constituição Federal, em vários de 
seus artigos, apresenta disposições 
referentes a políticas públicas de 
saúde. Assinale a alternativa que esteja 
em DESACORDO com as disposições 
constitucionais. 
 

a) A saúde é direito de todos.  
b) O direito à saúde deve ser garantido, 

por meio de acesso social e 
econômico, a fim de reduzir doenças e 
aumentar outros agravos. 

c) O direito à saúde deve ser garantido 
pelo Estado. 

d) O direito à saúde deve ser garantido 
mediante políticas sociais e 
econômicas com acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para 
sua promoção, proteção e 
recuperação. 

 

 

 

3. Em relação aos princípios que regem o 
Sistema Único de Saúde, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 

a) Universalidade – significa que o SUS 
deve atender a todos, sem distinções 
ou restrições, oferecendo toda a 
atenção necessária, sem qualquer 
custo. 

b) Equidade – o SUS deve disponibilizar 
serviços que promovam a justiça social, 
que canalizem maior atenção aos que 
mais necessitam, diferenciando as 
necessidades de cada um. 

c) Integralidade – pelo princípio da 
integralidade, o SUS deve se organizar 
de forma que garanta a oferta 
necessária aos indivíduos , a depender 
das condições econômicas, da idade e 
da cor, não sendo relevante  o local de 
moradia.   

d) Participação da comunidade – é o 
princípio que prevê a organização e a 
participação da comunidade na gestão 
do SUS. 

 

4. No que se refere à Atenção Primária à 
Saúde (APS), a afirmação INCORRETA 
é: 
 

a) Ações de promoção à saúde são 
aquelas que vão contribuir para 
proporcionar autonomia ao indivíduo, 
excetuando-se a sua família. 

b) A Atenção Primária à Saúde (APS), 
também é conhecida no Brasil como 
Atenção Básica (AB). 

c) As ações e serviços de saúde devem 
ser pautados pelo princípio da 
humanização. 

d) O foco da atenção na APS é a pessoa, 
e não a doença. 
 

Baltazar Glecio da Silva
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5. Sobre o Acolhimento na Atenção 
Primária à Saúde (APS), assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

a) O acolhimento está restrito a um 
espaço ou local. 

b) O acolhimento caracteriza-se como um 
modo de agir que dá atenção a todos 
que procuram os serviços, apenas 
ouvindo suas necessidades. 

c) O acolhimento pressupõe hora ou um 
profissional específico para fazê-lo. 

d) O ACS tem um papel importante no 
acolhimento, pois é um membro da 
equipe que faz parte da comunidade, o 
que ajuda a criar confiança e vínculo, 
facilitando o contato direto com a 
equipe. 

 

6. No contexto da organização e da rotina 
de trabalho na Atenção Primária à 
Saúde (APS), é ERRADO afirmar: 
 

a) A rotina de trabalho das equipes inclui 
o conhecimento do território e da 
população, da dinâmica familiar e 
social, que são ferramentas valiosas 
para o planejamento, o 
acompanhamento e a avaliação das 
ações desenvolvidas. 

b) É na APS que acontece o trabalho do 
agente comunitário de saúde (ACS). 

c) Cada equipe é composta, 
minimamente, por um médico, um 
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem 
ou técnico de enfermagem, um 
farmacêutico, um cirurgião-dentista e 
ACS, cujo total não deve ultrapassar a 
10. 

d) O Ministério da Saúde definiu a Saúde 
da Família como estratégia prioritária 
para a organização e fortalecimento da 
APS no País.  

7. A fim de realizar um bom trabalho, o 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
precisa, EXCETO: 
 

a) Conhecer o território e conhecer não só 
os problemas da comunidade, mas 
também suas potencialidades de 
crescer e se desenvolver social e 
economicamente. 

b) Ser ativo, ter iniciativa e gostar de 
aprender coisas novas. 

c) Observar as pessoas, as coisas, os 
ambientes. 

d) Agir com respeito e ética apenas 
perante os demais profissionais da 
APS e superiores hierárquicos. 

 

8. É dever do agente comunitário de saúde 
- ACS:  
 

a) Identificar apenas áreas e situações de 
risco coletivo. 

b) Acompanhar a situação de saúde das 
pessoas, para ajudá-las a conseguir 
bons resultados. 

c) Encaminhar as pessoas aos serviços 
de saúde quando achar necessário. 

d) Orientar as pessoas, de acordo com o 
que julgar importante e conveniente. 

 

9. NÃO é considerada uma situação de 
risco em saúde na APS:  
 

a) Gestantes que fazem o pré-natal. 
b) Bebês que nascem com menos de dois 

quilos e meio. 
c) Crianças que estão desnutridas. 
d) Filhos de mães que fumam, bebem 

bebidas alcoólicas e usam drogas na 
gravidez. 
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10. Quanto às  condições que aumentam o 
risco de as pessoas adoecerem, NÃO 
se pode considerar: 
 

a) Baixa renda e desemprego. 
b) Uso incorreto de venenos na lavoura. 
c) Acesso regular a bens e serviços: 

água, luz elétrica, transporte e internet. 
d) Falta de água tratada.  

 

11. A equipe de saúde é formada por 
pessoas com histórias, formações, 
saberes e práticas diferentes. É um 
conjunto de pessoas que se encontram 
para produzir o cuidado de uma 
população. Sobre o trabalho em equipe 
de saúde, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

a) Na equipe há sempre movimentos 
permanentes de 
articulação/desarticulação, 
ânimo/desânimo, invenção/resistência 
à mudança, crença/descrença no seu 
trabalho, pois a equipe é viva, está 
sempre em processo de mudança. 

b) O fato de as pessoas trabalharem 
juntas, por si só, constitui uma equipe. 

c) A equipe de saúde não precisa 
conhecer a realidade da comunidade e 
para tal prescinde reunir informações 
identificando suas principais 
necessidades em saúde. 

d) O agente comunitário de saúde não é 
muito importante para o 
desenvolvimento das ações da 
comunidade e somente pode integrar 
uma equipe de Saúde da Família. 

 

 

 

 

12. Em relação ao Processo de Trabalho do 
Agente Comunitário de Saúde (ACS), 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) A etapa inicial do trabalho do ACS é o 
cadastramento das famílias de sua 
microárea – o seu terriório de atuação 
– com, no máximo, 750 pessoas. Para 
realizar o cadastramento, é necessário 
o preenchimento de fichas específicas. 

b) O mapa é um desenho que representa 
no papel o que existe naquela 
localidade: ruas, casas, escolas, 
serviços de saúde, pontes, córregos e 
outras coisas importantes. O mapa 
deve ser uma ferramenta indispensável 
para o trabalho do ACS. É o desenho 
de toda sua área/território de atuação. 

c) A visita domiciliar é a atividade mais 
importante do processo de trabalho do 
agente comunitário de saúde. Ao entrar 
na casa de uma família, você entra não 
somente no espaço físico, mas em tudo 
o que esse espaço representa. 

d) Não é necessário combinar com a 
família o melhor horário para realização 
da visita, uma vez que o ACS não pode 
demorar mais de uma hora na 
residência da família visitada e não é 
possível adequar ao horário de cada 
família. 

 

13. Planejar não é improvisar. É preparar e 
organizar bem o que se irá fazer, 
acompanhar sua execução, reformular 
as decisões já tomadas, redirecionar 
sua execução, se necessário, e avaliar 
o resultado ao seu término. Quanto às 
etapas do planejamento no trabalho do 
ACS, marque a afirmativa CORRETA: 
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a) Acompanhamento e Avaliação: É a 
primeira etapa do planejamento para 
quem busca conhecer as 
características socioeconômicas, 
culturais e epidemiológicas, entre 
outras. 

b) Plano de Ação: Nesse momento a 
equipe de saúde define, 
unilateralmente, entre outros 
problemas identificados, aqueles que 
são passíveis de intervenção e que 
contribuem para a melhoria da saúde 
da comunidade. 

c) Execução: Implica operacionalização 
do plano de ação, ou seja, colocar em 
prática o que foi planejado. 

d) Diagnóstico: Deve acompanhar todas 
as fases do planejamento. Quando 
realizado após a execução, identifica 
os resultados alcançados e fornece 
auxílio para a reprogramação das 
ações, além de indicar a necessidade 
de novo diagnóstico ou reformulação 
do já existente. 

 

14. Algumas fichas são utilizadas na rotina 
de trabalho do ACS, direcionadas ao 
cadastro, acompanhamento e registro 
de diversas informações. No tocante a 
essas fichas, assinale a alternativa em 
que a Ficha NÃO CORRESPONDE ao 
tipo de informação coletada/registrada: 
 

a) Ficha A – cadastramento das famílias. 
b) Ficha C – Cartão do idoso. 
c) Ficha B – acompanhamento de 

gestantes. 
d) Ficha D – registro das atividades 

diárias do ACS. 

 

 
 

 
15. A figura abaixo representa o cabeçalho 

da frente da Ficha A.  

Quanto ao preenchimento dessa Ficha, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 

a) As anotações na ficha devem ser feitas 
de preferência a lápis, pois, se errar ou 
necessitar atualizar, é só apagar. 

b) No canto direito da ficha, ao lado das 
letras UF (Unidade da Federação), há 
dois quadrinhos que devem ser 
preenchidos com as duas letras 
referentes à sigla do Estado. 

c) O quadro alfabetizado é para informar 
se a pessoa sabe ler e escrever, ou 
não. É considerada alfabetizada a 
pessoa que sabe pelo menos escrever 
o nome. 

d) Será considerada desempregada a 
pessoa que foi desligada do emprego e 
não está fazendo qualquer atividade, 
como prestação de serviços a terceiros, 
“bicos”, etc. 

 

 

O CANDIDATO SOMENTE PODERÁ SAIR COM O 
CADERNO DE QUESTÕES APÓS 30 MINUTOS DO INÍCIO 
DAS PROVAS. 
PREENCHA CORRETAMENTE, ASSINE E ENTREGUE SEU 
CARTÃO DE RESPOSTAS AO FISCAL DE SALA. 
 

 

 


