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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

1. Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem o compromisso público da 

construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que será anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais 

do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definição de 

prioridades articuladas e integradas nos três componentes: 

a) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 

b) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa das situações de Pobreza e Pacto de Gestão do SUS. 

c) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto em Defesa das situações de Pobreza. 

d) Pacto em Defesa das situações de Pobreza, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 

 

2. Transcorridas quase duas décadas do processo de institucionalização do Sistema Único de Saúde, a sua 

implantação e implementação evoluíram muito, especialmente em relação aos processos de descentralização e 

municipalização das ações e serviços de saúde. O processo de descentralização ampliou o contato do Sistema 

com a realidade social, política e administrativa do país e com suas especificidades regionais, tornando-se mais 

complexo e colocando os gestores a frente de desafios que busquem superar a fragmentação das políticas e 

programas de saúde através da organização de uma rede: 

a) Regionalizada e Integralizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

b) Integralizada e Hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

c) Equânime e Hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

d) Regionalizada e Hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

 

3. Dentro do Pacto pela Saúde de 2006, os estados/região/município devem pactuar as ações necessárias para o 

alcance das metas e dos objetivos propostos. São seis as prioridades pactuadas, sendo elas: 

a) Saúde do Idoso e do Adulto; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade 

infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças sexualmente transmissíveis e 

HIV/AIDS; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica. 

b) Saúde do idoso e do Adulto; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade 

infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com 

ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção, Proteção e Recuperação da 

Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica. 

c) Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e 

materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS; 

Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica. 

d) Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e 

materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na 

dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção 

Básica. 

 

4. O Plano Diretor de Investimento – PDI e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI, são 

alguns dos principais instrumentos de planejamento da: 

a) Regionalização.  

b) Hierarquização. 

c) Descentralização. 

d) Integralização. 

 

5. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera 

de sua atuação e movimentados sob fiscalização: 

a) Das respectivas Comissões Intergestores Bipartites. 

b) Das respectivas Comissões Intergestores Tripartites. 
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c) Dos respectivos Conselhos de Saúde. 

d) Do Fundo de Investimento de Saúde. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. Dentre as funções do Agente Comunitário de Saúde, este deve realizar por meio da visita domiciliar, 

acompanhamento de todas as famílias sob sua responsabilidade: 

a) Semanalmente. 

b) Diariamente. 

c) Mensalmente. 

d) Quinzenalmente. 

 

7. O artigo 198 da Constituição define que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e devem constituir um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

a) Descentralização dos Serviços de Saúde, Atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e Participação da Comunidade. 

b) Hierarquização dos Serviços de Saúde, Atendimento humanitário, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e Participação da Comunidade. 

c) Universalidade dos Serviços de Saúde, Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais e Participação governamental. 

d) Descentralização dos Serviços de Saúde, Atendimento equânime, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e Participação parcial da Comunidade. 

 

8. Além de favorecer a pactuação entre os gestores considerando suas responsabilidades, objetivando garantir o 

direito à saúde da população e reduzindo desigualdades sociais e territoriais, a Regionalização orienta as ações e 

serviços de saúde a trabalharem de maneira: 

a) Integralizada. 

b) Descentralizada. 

c) Hierarquizada. 

d) Universalizada. 

 

9. A atenção à saúde é feita por uma equipe composta por profissionais de diferentes categorias (multidisciplinar) 

trabalhando de forma articulada (interdisciplinar), que considera as pessoas como um todo, levando em conta 

suas condições de trabalho, de moradia, suas relações com a família e com a comunidade. Cada equipe é 

composta, minimamente, por: 

a) Um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem e Agentes 

Comunitários de Saúde, cujo total não deve ultrapassar a 10. 

b) Um médico, dois enfermeiro, cinco auxiliares de enfermagem ou técnicos de enfermagem e Agentes 

Comunitários de Saúde, cujo total não deve ultrapassar a 20. 

c) Dois médico, Três enfermeiro, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e Agentes Comunitários 

de Saúde, cujo total não deve ultrapassar a 22. 

d) Um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e Agentes 

Comunitários de Saúde, cujo total não deve ultrapassar a 12. 

 

10. Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto é, tem maior 

possibilidade ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. O Agente Comunitário deve relatar como situação 

de risco, quando fizer a identificação de: 

a) Gestantes que realizaram menos de duas consultas pré-natal no primeiro trimestre de gravidez. 

b) Bebês que nasceram com menos de 2.800Kg. 



Secretaria de Saúde – Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul 
Processo Seletivo – Edital 001/2015 – Cargo: Agente Comunitário/a de Saúde 

3 
 

c) Pessoas que precisam de cuidadores, mas não possuem alguém que exerça essa função. 

d) Pessoas que estão com peso na média, que fazem atividade física ou não e com uso do tabaco ou do 

álcool. 

 

11. A aplicação de Larvicida: 

a) É uma atribuição específica do Agente de Endemias e do Agente Comunitário de Saúde. 

b) É uma atribuição específica do Agente de Endemias. 

c) É uma atribuição específica dos Agentes de Endemias, Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. 

d) Todo profissional pode realizar a aplicação quando identificada a necessidade. 

 

12. No programa de Planejamento Familiar, a escolha do método contraceptivo é fundamental para o bom 

andamento do programa. Podemos afirmar que são métodos contraceptivos naturais: 

a) Ogino Knaus e Diafragma. 

b) Muco Cervical e Camisinha Masculina. 

c) Billings e Temperatura basal corpórea. 

d) Dispositivo intra uterino (DIU) e Espermicidas. 

 

13. Com relação à vacinação do adolescente, a vacinação contra Hepatite B, em adolescentes com mais de 16 anos 

deve ser realizada: 

a) Em três doses, respectivamente 0, 1 e 6 meses. 

b) Em duas doses, respectivamente 0, 3 meses. 

c) Em dose única. 

d) A vacinação contra Hepatite B após os 16 anos só está indicada para grupos de risco e segue o mesmo 

modelo de aplicação infantil. 

 

14. A vacina Pentavalente, aplicada na criança aos 2, 4 e 6 meses após o nascimento, é indicada para prevenção de: 

a) Difteria, Tétano, Poliomielite, Pneumonia por Haemophilus influenzae tipo b e Hepatite A. 

b) Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite por Haemophilus influenzae tipo b e Hepatite B. 

c) Sarampo, Caxumba, Rubéola, Meningite por Haemophilus influenzae tipo a e Hepatite A. 

d) Difteria,Tétano, Coqueluche, Pneumonia por Haemophilus influenzae tipo a e Hepatite B. 

 

15. Verrugas genitais ou “crista de galo” (uma ou várias), que são pequenas no início e podem crescer rapidamente e 

se parecer como uma couve-flor é indicativa de: 

a) Infecção por Papiloma Vírus Humano (HPV). 

b) Linfogranuloma Venéreo. 

c) Infecção Sifilítica. 

d) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). 

 

16. A sífilis manifesta-se inicialmente como uma pequena ferida nos órgãos sexuais (cancro duro) e com ínguas 

(caroços) nas virilhas, que surgem após a relação sexual desprotegida com pessoa infectada. Geralmente essas 

pequenas feridas aparecem após: 

a) Um a dois dias após a relação desprotegida. 

b) Uma semana após a relação desprotegida. 

c) Uma a duas semanas após a relação sexual desprotegida. 

d) Duas a três semanas após a relação sexual desprotegida. 

 

17. A utilização de um roteiro norteador pode ajudar na organização de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) em 

saúde mental na atenção básica. Estabelecendo momentos sobrepostos, são eles: o diagnóstico situacional; a 

definição de objetivos e metas; a divisão de tarefas e responsabilidades e a reavaliação do PTS. Com relação a 

divisão de objetivos e metas podemos afirmar: 

a) Identificar as necessidades, demandas, vulnerabilidades e potencialidades mais relevantes de quem busca 

ajuda. Valorizar as potencialidades permite a ativação de recursos terapêuticos que deslocam respostas 
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estereotipadas, favorecendo a emergência de novos territórios existenciais e a reconfiguração daqueles já 

vigentes. 

b) Cartografar o contexto social e histórico em que se inserem a pessoa, a família, o grupo ou o coletivo ao 

qual está dirigido o PTS. Também é importante identificar as intervenções já realizadas e seus resultados, 

bem como realizar a avaliação das vulnerabilidades compostas pelos fatores de risco e fatores de proteção 

individuais, familiares, grupais e coletivos. As potencialidades podem ser incluídas entre os fatores de 

proteção. 

c) Deve ser sistemática, agendada com a equipe e a pessoa cuidada. A revisão de prazos, expectativas, 

tarefas, objetivos, metas e resultados esperados e obtidos podem ajudar a manter o PTS ou introduzir e 

redirecionar as intervenções conforme as necessidades. 

d) Envolve definir as questões sobre as quais se pretende intervir. Aspectos oriundos do ideário ético-político 

psicossocial visando a uma maior inserção social, a ampliação de autonomia e a ativação da rede de suporte 

social da pessoa, família, grupo ou coletivo são balizas norteadoras das ações. 

 

18. Tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma 

população institucionalizada como creches, quartéis e escolas, é definida como: 

a) Endemias. 

b) Pandemias. 

c) Surtos. 

d) Casos de Coorte. 

 

19. Segundo o Estatuto do Idoso, o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um: 

a) Direito Civil. 

b) Direito Social. 

c) Direito Moral. 

d) Direito Constitucional. 

 

20. Segundo a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que cria o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, 

considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até ___________________________, e adolescente 

aquela entre ________________________________. 

Das alternativas abaixo, a que completa corretamente o texto é: 

a) Doze anos incompletos; Doze a Dezoito anos de idade. 

b) Onze anos completos; Doze a Dezoito anos de idade. 

c) Onze anos incompletos; Doze a Dezesseis anos de idade. 

d) Doze anos completos; Doze a Dezesseis anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 


