
















































































  

Prefeitura Municipal de Guarani 
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RELAÇÃO DE CANDIDATO POR VAGA 
EDITAL N° 02/2021 – SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

 

07 CANDIDATOS 
 

RELAÇÃO CANDIDATO / VAGA 

01 VAGA 07 CANDIDATOS 

07 CANDIDATOS / VAGA 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

27 CANDIDATOS 
 

RELAÇÃO CANDIDATO / VAGA 

TRÊS VENDAS 
PROGRESSO / DIVINO 

SALVADOR 
CIDADE JARDIM / 

BEIRA RIO/ CENTRO 

01 VAGA 01 VAGA CADASTRO DE RESERVA 

05 CANDIDATOS / 

VAGA 
15 CANDIDATOS / VAGA 06 CANDIDATOS 

 
 

AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 
 

63 CANDIDATOS 
 

RELAÇÃO CANDIDATO / VAGA 

03 VAGAS 63 CANDIDATOS 

21 CANDIDATOS / VAGA 
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PROCESSO SELETIVO – EDITAL N° 002/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROVA: 07/08/2021 

 

BOA PROVA! 
 

PROVA OBJETIVA – PROCESSO SELETIVO 
 

Candidata (o), seja bem-vindo a fase de PROVAS OBJETIVAS do PROCESSO 
SELETIVO que tem por objetivo contratar profissionais que desempenhem atividades 
de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS e 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. 
 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo de 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. Verifique se este corresponde com o nível que você 
está inscrito - caso não corresponda, solicite a substituição para o fiscal da sala. 

Para a realização desta fase, é necessário salientar que: 

 
1. Cada candidato receberá um 

Caderno de Questões e uma Folha 
de Resposta com seu nome e CPF 
para transcrever as respostas da 

prova. Confira se os dados estão 
corretos.  

2. A Folha de Resposta não será 
substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido 

cuidado no seu manuseio e 
preenchimento.Na correção da Folha 
de Resposta, será atribuída nota 0 

(zero) às questões não assinaladas 
ou que contiverem mais de uma 

alternativa marcada ou emenda ou 
rasura, ainda que legível.  

3. O tempo previsto para aplicação das 

provas será de 3 (TRÊS) horas, não 
havendo, por qualquer motivo, 

prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala.  

4. O candidato NÃO poderá, em 

hipótese alguma, levar o caderno de 
questões consigo. 

5. As provas serão realizadas sem 

consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua 

realização, a comunicação entre os 
estudantes ou a utilização de 
aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 

celular, walkman, agenda eletrônica, 
palmtop, notebook, receptor, 

máquina de calcular, máquina 

fotográfica, controle de alarme de 

carro, relógio do tipo databank, 
gravador, pager, etc.), consulta a 
livros, anotações ou qualquer outro 

tipo de objeto ou material 
semelhante.  

6. Terá sua prova anulada e será 
automaticamente eliminado do 
processo o candidato que, durante a 

realização da prova:  
a. Usar ou tentar usar meios 

fraudulentos e/ou ilegais para a sua 

realização; 
b. utilizar qualquer meio de consulta, 

como livros ou anotações, incluindo 
telefones celulares ou quaisquer 
outros aparelhos eletrônicos; 

c. ausentar-se do recinto da prova, a 
não ser momentaneamente, em 

casos especiais e desde que na 
companhia do fiscal da prova;  

d. fizer anotação de informação relativa 

às suas respostas em qualquer meio 
que não os permitidos; 

e. recusar-se a entregar o Cartão de 

Respostas ao término do tempo 
destinado à sua realização;  

f. ausentar-se da sala, a qualquer 
tempo, portando o Cartão de 
Respostas.  

7. Os gabaritos serão divulgados no 
site da Prefeitura Municipal de 

Guarani no dia 09/08. 
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BOA PROVA! 
 

1. A dentição decídua é composta de 20 

dentes, sendo 10 na arcada dentária 
superior e 10 na arcada dentária inferior, 
incluindo incisivos, caninos e molares. 

Comparados aos dentes permanentes, são 
características dos dentes decíduos: 

 
A) serem menores e apresentarem 

esmalte mais esbranquiçado que os 

dentes permanentes devido à maior 
translucidez do esmalte que cobre a 
dentina dos dentes decíduos; 

B) apresentarem a camada de dentina, 
presente entre a câmara pulpar e o 
esmalte, mais espessa do que nos 

permanentes; 

C) terem as câmaras e os cornos pulpares 
relativamente menores em proporção 

aos dos dentes permanentes; 

D) apresentarem coroas mais curtas que 
os dentes permanentes e uma 

constrição cervical na junção 
amelocementária; 

Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: Câmara de 
Salvador - BA Prova: FGV - 2018 - Câmara 
de Salvador - BA - Assistente - Auxiliar em 

Saúde Bucal 
 
 

2. Leia as afirmativas a seguir: 
I. Manter uma boa higiene bucal ajuda a 
prevenir a gengivite. 

II. A lesão cariosa é considerada como 
manifestação clínica de uma infecção 
bacteriana. 

Marque a alternativa CORRETA: 
 
A) As duas afirmativas são verdadeiras. 

B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é 
falsa. 

C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é 
falsa. 

D) As duas afirmativas são falsas. 

Ano: 2019 Banca: ADM&TEC Órgão: Pref
eitura de Pedra - PE Prova: ADM&TEC - 
2019 - Prefeitura de Pedra - PE - Auxiliar de 

Saúde Bucal 
 
 

3. O profissional de saúde encontra-se 

exposto a diversos riscos na sua prática 
diária, sendo que, para minimizar, prevenir 
ou reduzir esses riscos, é necessária a 

adoção de medidas de precauções padrão. 
Analise as assertivas sobre as medidas a 

serem adotadas na assistência a todos os 
pacientes: 
I. Utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI.  

II. Lavar as mãos somente antes do 
contato com o paciente.  

III. Não reencapar, entortar, quebrar ou 
retirar as agulhas da seringa.  

IV. Manter as caixas de descarte dispostas 

em locais visíveis e de difícil acesso e não 
as preencher acima do limite de 2/3 de sua 
capacidade total. 

Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 

B) Apenas I, III e IV. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas II e III. 

Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Pref
eitura de Foz do Iguaçu - 

PR Prova: FUNDATEC - 2019 - Prefeitura 
de Foz do Iguaçu - PR - Auxiliar de Saúde 
Bucal 
 
 
4. A perda dos dentes pode provocar 

alterações faciais em qualquer idade, mas 
nos idosos poderá evidenciar e acentuar 
mais ainda em função do envelhecimento. 

Sobre educação em saúde bucal para os 
pacientes idosos, recomenda-se: 
 

A) higienização dos dentes, limpeza 
mecânica da língua e caso use prótese 

dentária, deve-se removê-la para 
higienização. 

B) a higienização da língua deve ser 

evitada para evitar a indução do 
vômito. 

C) paciente desdentado total não precisa ir 

ao consultório odontológico para exame 
de rotina. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/fgv
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/camara-de-salvador-ba
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/camara-de-salvador-ba
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fgv-2018-camara-de-salvador-ba-assistente-auxiliar-em-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fgv-2018-camara-de-salvador-ba-assistente-auxiliar-em-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fgv-2018-camara-de-salvador-ba-assistente-auxiliar-em-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/adm-tec
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-pedra-pe
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-pedra-pe
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/adm-tec-2019-prefeitura-de-pedra-pe-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/adm-tec-2019-prefeitura-de-pedra-pe-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/adm-tec-2019-prefeitura-de-pedra-pe-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/fundatec
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-foz-do-iguacu-pr
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-foz-do-iguacu-pr
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-foz-do-iguacu-pr
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fundatec-2019-prefeitura-de-foz-do-iguacu-pr-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fundatec-2019-prefeitura-de-foz-do-iguacu-pr-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fundatec-2019-prefeitura-de-foz-do-iguacu-pr-auxiliar-de-saude-bucal
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D) não deve ser retirada a prótese 

dentária antes de dormir, caso o 
paciente use prótese total ou parcial. 

Ano: 2017 Banca: CCV-

UFC Órgão: UFC Prova: CCV-UFC - 2017 - 
UFC - Auxiliar de Saúde - Atenção à Saúde 

Bucal 
 
 

5. Para o processamento radiográfico, 
deve-se imergir o filme radiográfico em 
soluções processadoras, seguindo-se a 

seguinte sequência no processamento 
manual: 
 

A) revelação, lavagem final e fixação. 

B) revelação, fixação e lavagem final. 

C) fixação, revelação e lavagem final. 

D) revelação, lavagem intermediária, 
fixação e lavagem final. 

Ano: 2019 Banca: NUCEPE Órgão: FMS P

rova: NUCEPE - 2019 - FMS - Auxiliar de 
Saúde Bucal 

 
 
6. Sobre as condutas de biossegurança que 

o auxiliar de saúde bucal deve adotar no 
consultório odontológico, assinale com V as 
afirmativas verdadeiras e 

com F as falsas. 
 
( ) A limpeza é a remoção mecânica de 

sujeiras que antecede a desinfecção ou 
esterilização dos artigos, com o objetivo de 
reduzir a carga microbiana, a matéria 

orgânica e inorgânica.  
( ) O uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI) é obrigatório para toda a 

equipe, incluindo luvas, máscara, gorro, 
jaleco e óculos de proteção, sendo que os 

óculos de proteção são dispensáveis para 
quem usa óculos de grau. 
( ) As luvas de látex não estéreis devem ser 

utilizadas na limpeza e desinfecção de 
superfície e instrumental contaminado e, 
depois de utilizadas, devem ser 

desinfetadas, lavadas com água e sabão e 
secadas para posterior reutilização. 
( ) Os resíduos contendo mercúrio (Hg) 

devem ser acondicionados em recipientes 
rígidos de vidro, com tampa rosqueável, 
sob uma lâmina de álcool para neutralizar a 

toxicidade, e encaminhados para 

reciclagem. 
 
Assinale a sequência CORRETA. 

 
A) V F F F 

B) V V V F 

C) V F V F 

D) F V V V  

Ano: 2016 Banca: FUNDEP (Gestão de 
Concursos) Órgão: Prefeitura de Uberaba - 
MG Prova: FUNDEP (Gestão de Concursos) 

- 2016 - Prefeitura de Uberaba - MG - 
Agente de Saúde II - Auxiliar de Saúde 
Bucal 
 
 
7. Autoclave é um aparelho utilizado para 

esterilizar artigos por meio do calor úmido 
sob pressão. Qual líquido é colocado na 
autoclave para auxiliar no processo de 

esterilização? 
 
A) Álcool 70%. 

B) Água destilada. 

C) Glutaraldeído. 

D) Hipoclorito de sódio 1% 

Ano: 2018 Banca: Prefeitura de Fortaleza - 
CE Órgão: Prefeitura de Fortaleza - 

CE Prova: Prefeitura de Fortaleza - CE - 
2018 - Prefeitura de Fortaleza - CE - 
Auxiliar De Saúde Bucal 

 
 
8. Para que não haja falha no sistema de 

esterilização existe um fluxo unidirecional 
de trabalho, onde os artigos a serem 
reprocessados seguem caminho passo-a-

passo sem retorno ou etapas 
negligenciadas. A sequência correta do 
processo de esterilização é: 

 
A) inspeção visual, lavagem, secagem e 

esterilização. 

B) pré-lavagem, lavagem, secagem e 
inspeção visual, embalagem, 

esterilização, acompanhamento da 
esterilização e acondicionamento. 

C) lavagem, secagem e esterilização. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/ccv-ufc
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/ccv-ufc
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/ufc
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ccv-ufc-2017-ufc-auxiliar-de-saude-atencao-a-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ccv-ufc-2017-ufc-auxiliar-de-saude-atencao-a-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ccv-ufc-2017-ufc-auxiliar-de-saude-atencao-a-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/nucepe
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/fms
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/nucepe-2019-fms-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/nucepe-2019-fms-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/fundep-gestao-de-concursos
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/fundep-gestao-de-concursos
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-uberaba-mg
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-uberaba-mg
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fundep-gestao-de-concursos-2016-prefeitura-de-uberaba-mg-agente-de-saude-ii-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fundep-gestao-de-concursos-2016-prefeitura-de-uberaba-mg-agente-de-saude-ii-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fundep-gestao-de-concursos-2016-prefeitura-de-uberaba-mg-agente-de-saude-ii-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fundep-gestao-de-concursos-2016-prefeitura-de-uberaba-mg-agente-de-saude-ii-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/prefeitura-de-fortaleza-ce
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/prefeitura-de-fortaleza-ce
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-fortaleza-ce
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-fortaleza-ce
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-fortaleza-ce-2018-prefeitura-de-fortaleza-ce-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-fortaleza-ce-2018-prefeitura-de-fortaleza-ce-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-fortaleza-ce-2018-prefeitura-de-fortaleza-ce-auxiliar-de-saude-bucal
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D) acondicionamento, pré-lavagem, 

embalagem, esterilização. 

Ano: 2020 Banca: IBADE Órgão: IAPEN - 
AC Prova: IBADE - 2020 - IAPEN - AC - 

Auxiliar de Saúde Bucal 
 

 
9. O Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) é o 
profissional responsável por auxiliar o 

Cirurgião-Dentista. Diante de um caso de 
hemorragia pós extração dentária, que 
atribuição não é competência do ASB: 

 
A) Aspiração da cavidade bucal. 

B) Preparo do material solicitado pelo 

Cirurgião-Dentista para avaliação e 
realização do procedimento. 

C) Auxiliar o Cirurgião-Dentista na 

realização do procedimento. 

D) Remoção da sutura. 

Ano: 2021 Banca: Prefeitura de Arenápolis 

- MT Órgão: Prefeitura de Arenápolis - 
MT Prova: Prefeitura de Arenápolis - MT - 

2021 - Prefeitura de Arenápolis - MT - 
Auxiliar de Consultório Dental 
 

 
10. Sobre a função e características dos 
materiais restauradores temporários, 

assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Auxiliam na redução de sensibilidade 

dentinária. 

B) Garantem a manutenção do espaço 
dental, evitando o deslocamento 

precoce dos dentes adjacentes. 

C) Devem ser mantidos no dente por no 
máximo 15 dias, pois, após esse 

período, terão seus benefícios perdidos. 

D) Mantêm as margens do preparo 

protegidas, durante planejamento para 
inserção de prótese. 

Ano: 2018 Banca: MS 

CONCURSOS Órgão: GHC-RS Prova: MS 
CONCURSOS - 2018 - GHC-RS - Técnico em 
Saúde Bucal 

 
 
 

 

11. Para a instalação da doença cárie, é 

fundamental a presença da placa 
bacteriana. Pensando no benefício do flúor, 
o Ministério da Saúde, recomenda que as 

pessoas escovem seus dentes, no mínimo, 
 

A) uma vez ao dia. 

B) duas vezes por dia. 

C) cinco vezes por dia. 

D) oito vezes por dia. 

Ano: 2016 Banca: INSTITUTO 
AOCP Órgão: CISAMUSEP - 

PR Prova: INSTITUTO AOCP - 2016 - 
CISAMUSEP - PR - Auxiliar em Saúde Bucal 
 

 
12. São materiais e instrumentos utilizados 
no procedimento de profilaxia, 

popularmente conhecido como limpeza 
dentária. Assinale a alternativa correta. 
 

A) Pedra pomes, pasta zincoenólica, disco 
de lixa e taça de borracha. 

B) Pedra diamantada montada, pasta 
profilática, pasta de polimento e escova 
Robson. 

C) Pedra pomes, pasta profilática, escova 
Robson e taça de borracha. 

D) Pedra diamantada montada, disco de 

lixa, pasta de polimento e taça de 
borracha. 

Ano: 2020 Banca: Instituto 

UniFil Órgão: Prefeitura de Santo Antônio 
do Sudoeste - PR Prova: Instituto UniFil - 
2020 - Prefeitura de Santo Antônio do 

Sudoeste - PR - Auxiliar de Saúde Bucal 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/ibade
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/iapen-ac
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/iapen-ac
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ibade-2020-iapen-ac-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ibade-2020-iapen-ac-auxiliar-de-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/prefeitura-de-arenapolis-mt
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/prefeitura-de-arenapolis-mt
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-arenapolis-mt
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-arenapolis-mt
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-arenapolis-mt-2021-prefeitura-de-arenapolis-mt-auxiliar-de-consultorio-dental
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-arenapolis-mt-2021-prefeitura-de-arenapolis-mt-auxiliar-de-consultorio-dental
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-arenapolis-mt-2021-prefeitura-de-arenapolis-mt-auxiliar-de-consultorio-dental
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/ms-concursos
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/ms-concursos
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/ghc-rs
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ms-concursos-2018-ghc-rs-tecnico-em-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ms-concursos-2018-ghc-rs-tecnico-em-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ms-concursos-2018-ghc-rs-tecnico-em-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/instituto-aocp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/instituto-aocp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/cisamusep-pr
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/cisamusep-pr
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/instituto-aocp-2016-cisamusep-pr-auxiliar-em-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/instituto-aocp-2016-cisamusep-pr-auxiliar-em-saude-bucal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/instituto-unifil
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/instituto-unifil
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-santo-antonio-do-sudoeste-pr
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13. São instrumentos utilizados na primeira 

consulta do paciente durante o exame 
clínico: 
 

I. Sonda exploradora. 
II. Pinça de algodão. 

III. Cureta gracey. 
IV. Sonda periodontal. 
 

Quais estão corretos? 
 
A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e IV. 

Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Pref
eitura de Foz do Iguaçu - 
PR Prova: FUNDATEC - 2019 - Prefeitura 

de Foz do Iguaçu - PR - Auxiliar de Saúde 
Bucal 
 

 
 

14. Assinale a opção que apresenta 
somente os instrumentais utilizados na 
realização de uma restauração em 

amálgama de prata. 
 
A) Porta‐amálgama, esculpidor de 

Hollenback e espátula 7. 

B) Brunidor, esculpidor de Hollenback e 
condensador. 

C) Porta‐amálgama, espátula Le Cron e 

condensador. 

D) Condensador, brunidor e espátula 7. 

Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: SUSAM Pr

ova: FGV - 2014 - SUSAM - Auxiliar de 
Saúde Bucal 
 

 
15. Manutenção é entendida como o 
conjunto de ações que visam assegurar as 

boas condições técnicas de um 
equipamento, preservando-lhe as 
características funcionais de segurança e 

qualidade. Analise as assertivas sobre os 
tipos de manutenção dos equipamentos 

odontológicos: 
I. Manutenção preventiva é a intervenção 
prevista, preparada e programada antes do 

provável aparecimento de uma falha. Pode 

ser sistemática, condicional e preditiva.  
II. A manutenção preventiva preditiva é 
realizada nos equipamentos quando eles 

estão na iminência de apresentar falhas. 
Para verificação desse estado de quase-

falha é possível usar os próprios sentidos 
humanos ou aparelhos eletrônicos.  
III. A manutenção corretiva é o conjunto de 

ações aplicadas ao equipamento para 
restabelecer suas funções. 
 

Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Pref
eitura de Foz do Iguaçu - 
PR Prova: FUNDATEC - 2019 - Prefeitura 

de Foz do Iguaçu - PR - Auxiliar de Saúde 
Bucal 

 
 
16. A dentição humana permanente 

compreende quantos dentes? 
 
A) 32. 

B) 28. 

C) 24. 

D) 20. 

Ano: 2021 Banca: AMEOSC Órgão: Prefeit
ura de São José do Cedro - 
SC Prova: AMEOSC - 2021 - Prefeitura de 

São José do Cedro - SC - Auxiliar Dentista 
 
 

17. Durante o preenchimento do prontuário 
odontológico, o Cirurgião Dentista solicita 

que seja anotada a necessidade de 
tratamento endodôntico no dente 24. 
Assinale a alternativa que descreve qual 

dente deverá ser tratado. 
 
A) Canino inferior esquerdo. 

B) Primeiro pré-molar superior esquerdo. 

C) Primeiro molar inferior direito. 

D) Terceiro molar superior esquerdo. 
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Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeit

ura de Valinhos - SP Prova: VUNESP - 
2019 - Prefeitura de Valinhos - SP - Auxiliar 
de Saúde Bucal – SS 

 
 

18. A representação esquemática dos 
dentes da arcada do paciente, utilizada pelo 
cirurgião‐dentista para fazer anotações 

sobre a condição de saúde bucal do 

paciente na consulta inicial, é chamada de 
 
A) periograma. 

B) anamnese. 

C) odontograma. 

D) ficha dentária inicial. 

Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: SUSAM Pr
ova: FGV - 2014 - SUSAM - Auxiliar de 

Saúde Bucal 
 
 

19. Na técnica de preparo de modelos em 
gesso, marque a alternativa correta acerca 
do cuidado que o ASB deve ter: 

 
A) proporcionar o gesso e a água de 

acordo com sua experiência. 

B) remover toda a saliva do molde. 

C) colocar primeiro o pó na cuba de 
borracha e depois a água. 

D) após espatulado, proceder ao 
vazamento do gesso enchendo o molde 
completamente em uma única 

aplicação. 

Ano: 2018 Banca: Prefeitura de Fortaleza - 

CE Órgão: Prefeitura de Fortaleza - 
CE Prova: Prefeitura de Fortaleza - CE - 
2018 - Prefeitura de Fortaleza - CE - 

Auxiliar De Saúde Bucal 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

20. Paciente procura atendimento 

relatando hábito oral de ranger e apertar os 
dentes de forma involuntária. Ao realizar o 
levantamento de necessidades, qual a 

hipótese a ser passada para o cirurgião-
dentista? 

 
A) Abrasão. 

B) Atrito. 

C) Bruxismo. 

D) Bulimia. 

Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Pref

eitura de Foz do Iguaçu - 
PR Prova: FUNDATEC - 2019 - Prefeitura 
de Foz do Iguaçu - PR - Auxiliar de Saúde 

Bucal 
 
 

21. Não é considerado material 
restaurador: 
 

A) Cimento de ionômero de vidro 

B) Amálgama de prata 

C) Formocresol 

D) Porcelana 

Ano: 2020 Banca: Prefeitura de Garuva- 

SC Órgão: Prefeitura de Garuva - 
SC Prova: Prefeitura de Garuva- SC - 2020 
- Prefeitura de Garuva - SC - Auxiliar de 

Saúde Bucal 
 
 

22. O seguinte equipamento NÃO é 
utilizado na Odontologia: 
 

A) otoscópio. 

B) odontoscópio. 

C) seringa tríplice. 

D) mocho. 

Ano: 2020 Banca: IMPARH Órgão: Prefeit

ura de Fortaleza - CE Prova: IMPARH - 
2020 - Prefeitura de Fortaleza - CE - 
Técnico Higiene Dental 
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23. Qual a condição mais frequentemente 

encontrada em crianças com alto consumo 
de sacarose e higiene bucal precária? 
 

A) Cárie dentária.  

B) Câncer de boca. 

C) Traumatismo. 

D) Gengivite. 

Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Pref

eitura de Foz do Iguaçu - 
PR Prova: FUNDATEC - 2019 - Prefeitura 
de Foz do Iguaçu - PR - Auxiliar de Saúde 

Bucal 
 
 

24. Quanto à administração e à 
organização da clínica odontológica, é 
responsabilidade delegada pelo odontólogo 

ao auxiliar de saúde bucal: 
 
A) realizar consertos de equipamentos 

quebrados. 

B) preencher e anotar as fichas clínicas. 

C) emitir receituários simples. 

D) emitir atestado odontológico 

Ano: 2018 Banca: Prefeitura de Fortaleza - 

CE Órgão: Prefeitura de Fortaleza - 
CE Prova: Prefeitura de Fortaleza - CE - 
2018 - Prefeitura de Fortaleza - CE - 

Auxiliar De Saúde Bucal 
 
 

25. Qual a porção do dente que é 
considerada visível e é recoberta 
totalmente pelo esmalte, situada acima do 

osso de suporte e da gengiva e atuante na 
mastigação? 
 

A) Raiz. 
B) Cemento. 

C) Polpa. 
D) Coroa 

Ano: 2018 Banca: AMEOSC Órgão: Prefeit

ura de Guaraciaba - SC Prova: AMEOSC - 
2018 - Prefeitura de Guaraciaba - SC - 
Auxiliar de Consultório Odontológico 
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PROVA OBJETIVA – PROCESSO SELETIVO 
 

Candidata (o), seja bem-vindo a fase de PROVAS OBJETIVAS do PROCESSO 
SELETIVO que tem por objetivo contratar profissionais que desempenhem atividades 
de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS e 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. 
 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo de 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Verifique se este corresponde com o nível que 
você está inscrito - caso não corresponda, solicite a substituição para o fiscal da sala. 

Para a realização desta fase, é necessário salientar que: 

 
1. Cada candidato receberá um 

Caderno de Questões e uma Folha 
de Resposta com seu nome e CPF 
para transcrever as respostas da 

prova. Confira se os dados estão 
corretos.  

2. A Folha de Resposta não será 
substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido 

cuidado no seu manuseio e 
preenchimento.Na correção da Folha 
de Resposta, será atribuída nota 0 

(zero) às questões não assinaladas 
ou que contiverem mais de uma 

alternativa marcada ou emenda ou 
rasura, ainda que legível.  

3. O tempo previsto para aplicação das 

provas será de 3 (TRÊS) horas, não 
havendo, por qualquer motivo, 

prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala.  

4. O candidato NÃO poderá, em 

hipótese alguma, levar o caderno de 
questões consigo. 

5. As provas serão realizadas sem 

consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua 

realização, a comunicação entre os 
estudantes ou a utilização de 
aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 

celular, walkman, agenda eletrônica, 
palmtop, notebook, receptor, 

máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de 
carro, relógio do tipo databank, 

gravador, pager, etc.), consulta a 
livros, anotações ou qualquer outro 

tipo de objeto ou material 
semelhante.  

6. Terá sua prova anulada e será 

automaticamente eliminado do 
processo o candidato que, durante a 
realização da prova:  

a. Usar ou tentar usar meios 
fraudulentos e/ou ilegais para a sua 

realização; 
b. utilizar qualquer meio de consulta, 

como livros ou anotações, incluindo 

telefones celulares ou quaisquer 
outros aparelhos eletrônicos; 

c. ausentar-se do recinto da prova, a 

não ser momentaneamente, em 
casos especiais e desde que na 

companhia do fiscal da prova;  
d. fizer anotação de informação relativa 

às suas respostas em qualquer meio 

que não os permitidos; 
e. recusar-se a entregar o Cartão de 

Respostas ao término do tempo 
destinado à sua realização;  

f. ausentar-se da sala, a qualquer 

tempo, portando o Cartão de 
Respostas.  

7. Os gabaritos serão divulgados no 

site da Prefeitura Municipal de 
Guarani no dia 09/08. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



  

PROCESSO SELETIVO – EDITAL N° 002/2021 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROVA: 07/08/2021 

 

BOA PROVA! 
 

1. Leia as afirmativas a seguir: 

 
I. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
realiza atividades de prevenção de doenças 

e promoção da saúde, por meio de ações 
educativas realizadas em domicílios ou 

junto às coletividades, em conformidade 
com os princípios e diretrizes do SUS. 
Devido ao amplo leque de funções que 

podem ser assumidas pelo ACS, é vedado a 
esse profissional estimular a comunidade a 
participar das políticas públicas voltadas 

para a saúde e a adotar medidas 
preventivas em relação às doenças 
sexualmente transmissíveis. 

II. O Agente Comunitário de Saúde não 
deve realizar a identificação de situações de 
risco com famílias de sua área de atuação. 

III. A educação permanente em saúde 
impede o desenvolvimento de práticas 
educativas com foco na resolução de 

problemas concretos de saúde. 
 

Marque a alternativa CORRETA: 
 

A) Nenhuma afirmativa está correta 

B) Está correta a afirmativa I, apenas 

C) Está correta a afirmativa II, apenas. 

D) Está correta a afirmativa III, apenas. 

Ano: 2019 Banca: ADM&TEC Órgão: Pref
eitura de Rio Largo - AL Prova: ADM&TEC 
- 2019 - Prefeitura de Rio Largo - AL - 

Agente Comunitário de Saúde 
 

 

2. Assinale  a opção que apresenta a 
conduta adequada de um agente 
comunitário de saúde (ACS) frente a uma 

situação que envolve a atenção à saúde do 
idoso. 

 
A) Em se tratando de idoso com sequela 

de fratura de quadril, o ACS deverá 

encaminhá-lo para reabilitação 
orientada por equipe de enfermagem. 

B) Em se tratando de idoso enfermo com 

necessidade de perícia médica para 
recebimento de benefício 
previdenciário, o ACS deverá 

acompanhá-lo até um posto do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), para perícia médica. 

C) Em se tratando de idoso negligenciado 

de cuidados mínimos pela família, o 
ACS deverá fazer notificação 
compulsória à autoridade sanitária, 

bem como comunicar o fato a 
autoridade policial, ao Ministério Público 

ou ao conselho municipal, estadual ou 
nacional do idoso. 

D) Em se tratando de idoso que necessita 

ser internado, o ACS deverá informar à 
família do idoso que não será permitida 
a presença de acompanhante em 

tempo integral no hospital, em 
nenhuma hipótese. 

Ano: 2020 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgã

o: Prefeitura de Barra dos Coqueiros - 
SE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2020 - 
Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE - 

Agente Comunitário de Saúde (Áreas de 1 a 
10) 

 

 
3. Todas as alternativas abaixo apresentam 

ações que o Agente Comunitário de Saúde 
pode realizar em suas visitas periódicas, 
EXCETO algumas que por uma questão de 

ética devem ser deixadas de lado, assinale 
a alternativa que apresenta essas ações, 
que demonstram no mínimo indiscrição. 

 
A) Desenvolver ações que busquem a 

integração entre a equipe de saúde e a 

população do território de abrangência 
da unidade de saúde. 

B) Ensinar medidas de prevenção de 

doenças e promoção à saúde, como os 
cuidados de higiene com o corpo, no 
preparo dos alimentos, com a água de 

beber e com a casa, incluindo o seu 
entorno. 

C) Identificar os moradores, por faixa 
etária, opção sexual e raça, ressaltando 
situações como gravidez, desnutrição, 

pessoas com deficiência e rendimentos 
declarados para a Receita Federal. 

D) Registrar adequadamente as atividades 

realizadas, assim como outros dados 
relevantes, para os sistemas nacionais 
de informação disponíveis para o 

âmbito da Atenção Primária à Saúde. 

Ano: 2020 Banca: GUALIMP Órgão: Prefei
tura de Areal - RJ Prova: GUALIMP - 2020 
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- Prefeitura de Areal - RJ - Agente de 

Combate a Endemias 
 
 

4. A transmissão vertical do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) ocorre 

através do(a): 
 

A) contato direto com saliva, suor ou 

secreções cérvico-vaginais. 

B) relação sexual e do compartilhamento 
de seringas e agulhas contaminadas. 

C) passagem do vírus da mãe para o bebê 
na gestação, parto ou amamentação. 

D) herança congênita, mitocondriais ou 

hereditárias. 

Ano: 2015 Banca: COSEAC Órgão: UFF P
rova: COSEAC - 2015 - UFF - Técnico em 

Enfermagem 
 
 

5. Durante a visita a um domicílio onde 
exista uma criança recém-nascida, o agente 

comunitário de saúde deve estar apto a 
 

A) realizar os testes do pezinho e da 

mãozinha. 

B) fazer o curativo no coto umbilical e 
agendar data para nova troca de 

curativo. 

C) verificar se a criança está evacuando 
regularmente. 

D) aplicar as vacinas BCG e contra 
hepatite C. 

Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeit

ura de Itapevi - SP Prova: VUNESP - 2019 
- Prefeitura de Itapevi - SP - Agente 
Comunitário de Saúde 

 
 

6. A sífilis, causada pela 
bactéria Treponema pallidum, é uma 
doença sexualmente transmissível. Além do 

contágio sexual, a sífilis pode ser 
transmitida 

 

A) por via respiratória. 

B) por alimentos contaminados. 

C) em contato com superfícies 

contaminadas em banheiros públicos. 

D) verticalmente, da mãe para o feto. 

Ano: 2020 Banca: INSTITUTO 
AOCP Órgão: Prefeitura de Betim - 
MG Prova: INSTITUTO AOCP - 2020 - 

Prefeitura de Betim - MG - Professor - 
Ciências  

 
 
7. Durante uma visita domiciliar, o Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), ao identificar 
uma caixa d’água de difícil acesso ou um 
criadouro que não consiga destruir e que 

precisa da utilização do larvicida, deverá 
comunicar primeiramente o(a): 

 

A) Agente de controle de endemias para 
planejamento das ações. 

B) Vigilância epidemiológica. 

C) Prefeitura do município. 

D) Médico da Unidade Básica de Saúde 
para avaliar possíveis doenças na 

família. 

Ano: 2020 Banca: FUNDATEC Órgão: Pref

eitura de Santiago do Sul - 
SC Prova: FUNDATEC - 2020 - Prefeitura 
de Santiago do Sul - SC - Agente 

Comunitário de Saúde 
 
 

8. É papel do Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) no cuidado da saúde da gestante, 

 

A) orientar para que toda gestante inicie o 
acompanhamento pré-natal a partir do 
6° mês de gestação. 

B) ensinar a gestante a realizar exercícios 
físicos que facilitem o momento do 
parto. 

C) orientar sobre a periodicidade das 
consultas. 

D) orientar a gestante sobre a importância 
de introduzir o leite em pó quando a 
criança completar 3 meses. 

Ano: 2020 Banca: VUNESP Órgão: Prefeit
ura de Morro Agudo - SP Prova: VUNESP - 
2020 - Prefeitura de Morro Agudo - SP - 

Agente Comunitário de Saúde 
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9. Durante uma visita domiciliar por uma 

equipe de saúde, um rapaz retornou à casa 
muito agitado, suando, cansado e relatando 
forte cefaleia. A enfermeira solicitou ao 

Agente Comunitário de Saúde que aferisse 
a pressão arterial do rapaz, ao que o 

agente obedeceu imediatamente, 
constatando pressão alta. Recomendou, 
então, que o rapaz deitasse, tomasse um 

analgésico e repousasse até se sentir 
melhor. Caso contrário, deveria procurar a 
Unidade de Saúde de Referência. 

As ações do Agente foram 
 

A) corretas, tanto na aferição imediata da 

pressão arterial, visto que o rapaz 
estava muito agitado e precisando de 
atendimento urgente, quanto nas 

recomendações. 

B) incorretas, somente, quanto à 
recomendação do analgésico e 

descanso, pois o encaminhamento para 
a Unidade de Saúde deveria ser 

imediato. 

C) incorretas ao aferir a pressão arterial 
do rapaz na situação de cansaço e 

agitação, bem como nas 
recomendações que se seguiram. 

D) corretas, pois para hipertensão 

recomenda-se repouso até melhoria 
dos sintomas. 

Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: Prefeitura 

de São José do Rio Preto - SP Prova: FCC - 
2019 - Prefeitura de São José do Rio Preto - 
SP - Agente Comunitário de Saúde 

 
 
10. A etapa inicial do trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) é o 
cadastramento das famílias da micro área 

com, no máximo 
 

A) 150 pessoas e os dados desse 

cadastramento devem ser de 
conhecimento apenas do ACS. 

B) 750 pessoas e os dados desse 

cadastramento devem ser de 
conhecimento de toda a equipe de 
saúde. 

C) 350 famílias e apenas os dados 
referentes a casos de infecções 

sexualmente transmissíveis devem ser 

compartilhados coma equipe de saúde. 

D) 750 famílias e os dados são de 
conhecimento exclusivo do ACS, pois o 

sigilo é fundamental na saúde. 

Ano: 2020 Banca: VUNESP Órgão: Prefeit

ura de Morro Agudo - SP Prova: VUNESP - 
2020 - Prefeitura de Morro Agudo - SP - 
Agente Comunitário de Saúde 

 
 
11. Compete aos Agente Comunitários de 

Saúde na abordagem da hipertensão 
arterial e do diabetes mellitus relacionadas 
aos Programas Ministeriais de Saúde: 

 
A) Encaminhar à consulta de enfermagem 

os indivíduos rastreados como 

suspeitos de serem portadores de 
hipertensão. 

B) Fornecer medicamentos para o 

paciente em tratamento, quando da 
impossibilidade do farmacêutico. 

C) Realizar consulta de enfermagem, 
abordando fatores de risco, tratamento 
não medicamentoso, adesão e possíveis 

intercorrências ao tratamento. 

D) Controlar o estoque de medicamentos e 
solicitar reposição, seguindo as 

orientações do enfermeiro da unidade, 
no caso de impossibilidade do 
farmacêutico. 

Ano: 2021 Banca: AMEOSC Órgão: Prefeit
ura de São José do Cedro - 
SC Prova: AMEOSC - 2021 - Prefeitura de 

São José do Cedro - SC - Agente 
Comunitário de Saúde 
 

 
12. Leia as afirmativas a seguir: 

 
I. O Agente Comunitário de Saúde pode 
coletar dados relativos às suas atribuições, 

para fins de controle e planejamento das 
ações de saúde. 
II. Apenas a rede hospitalar do SUS tem o 

papel de acompanhar e coordenar o 
cuidado da criança a partir do nascimento 
até a primeira infância. 

III. Os focos principais da vigilância em 
saúde são a prevenção e o controle de 
riscos relacionados aos acidentes de 
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trabalho entre indivíduos do sexo 

masculino. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 

 
A) Nenhuma afirmativa está correta. 

B) Está correta a afirmativa I, apenas. 

C) Está correta a afirmativa II, apenas. 

D) Está correta a afirmativa III, apenas. 

Ano: 2019 Banca: ADM&TEC Órgão: Pref
eitura de Rio Largo - AL Prova: ADM&TEC 
- 2019 - Prefeitura de Rio Largo - AL - 

Agente Comunitário de Saúde 
 
 

13. Sobre as recomendações de visitas 
domiciliares, em frente à pandemia, 
realizada pelos ACS, considere a alternativa 

incorreta: 
 
A) Somente adentrar os domicílios fazendo 

uso de EPI. 

B) Priorizar visita aos pacientes de risco. 

C) Durante a visita, orientar sobre sinais e 
sintomas de infecção pelo novo 
coronavírus SARSCoV-2; medidas de 

higiene das mãos com água e sabão; 
importância do tratamento precoce. 

D) Questionar sobre a condição de sinais e 

sintomas dos componentes da família 
atentando para os sintomas do novo 
coronavírus SARS- -CoV-2. 

Ano: 2021 Banca: AMAUC Órgão: 
Prefeitura de Lindóia do Sul - SC Prova: 
AMAUC - 2021 - Prefeitura de Lindóia do 

Sul - SC - Agente Comunitário de Saúde 
 
 

14. Um Agente Comunitário de Saúde, em 
visita domiciliar a uma família, relembrou as 

datas e horários de exames e consultas 
agendados. Na reunião de supervisão, uma 
enfermeira avaliou que essa ação do 

Agente foi incorreta. Sobre essa situação, é 
correto afirmar que o Agente Comunitário 
de Saúde. 

 
A) não fez nada errado e a enfermeira 

avaliou de modo errado. 

B) não pode ser supervisionado por 
enfermeiros. 

C) não pode ser avaliado por enfermeiros. 

D) agiu contra a diretriz de autonomia do 
paciente prevista no Sistema Único de 
Saúde. 

Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: Prefeitura 
de São José do Rio Preto - SP Prova: FCC - 

2019 - Prefeitura de São José do Rio Preto - 
SP - Agente Comunitário de Saúde 
 

 
15. A vacinação do idoso em domicílio, 
inclusive de idosos abrigados e acolhidos 

por instituições públicas,filantrópicas ou 
sem fins lucrativos e eventualmente 
conveniadas com o Poder Público, nos 

meios urbano e rural, é desenvolvida pelos 
serviços de Atenção Básica em razão de 
 

A) a unidade de saúde dispor de equipes 
em quantidade suficiente para oferecer 
este benefício. 

B) ser um dispositivo do Programa 
Nacional de Imunização, restrito à 

vacinação anual contra Influenza. 

C) ser um direito, garantido no Estatuto do 
Idoso, referente ao atendimento 

domiciliar, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover. 

D) ser um dispositivo da política nacional 
de humanização do Sistema Único de 
Saúde – SUS, que reconhece as 

condições iníquas de saúde e vida dos 
idosos nas áreas de exclusão social. 

Ano: 2020 Banca: FACETConcursos Órgã

o: Prefeitura de Capim - PB Prova: FACET 
Concursos - 2020 - Prefeitura de Capim - 
PB - Agente Comunitário de Saúde 

 
 

16. Com base na Lei n.º 11.350/2006, 
assinale o item INCORRETO: 
 

A) O detalhamento das visitas 
domiciliares, com coleta e registro de 
dados relativos a suas atribuições, para 

fim exclusivo de controle e 
planejamento das ações de saúde é 
uma das atividades típicas do Agente 

Comunitário de Saúde, em sua área 
geográfica de atuação. 
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B) Entende-se por Educação Popular em 

Saúde as práticas político-pedagógicas 
que decorrem das ações voltadas para 
a promoção, a proteção e a 

recuperação da saúde, estimulando o 
autocuidado, a prevenção de doenças e 

a promoção da saúde individual e 
coletiva a partir do diálogo sobre a 
diversidade de saberes culturais, sociais 

e científicos e a valorização dos saberes 
populares, com vistas à ampliação da 
participação popular no SUS e ao 

fortalecimento do vínculo entre os 
trabalhadores da saúde e os usuários 
do SUS. 

C) O Agente Comunitário de Saúde tem 
como atribuição o exercício de 
atividades de prevenção de doenças e 

de promoção da saúde, a partir dos 
referenciais da Educação Popular em 
Saúde, mediante ações domiciliares ou 

comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as 

diretrizes do SUS que normatizam a 
saúde preventiva e a atenção básica 
em saúde, com objetivo de ampliar o 

acesso da comunidade assistida às 
ações e aos serviços de informação, de 
saúde, de promoção social e de 

proteção da cidadania, sob supervisão 
do gestor municipal, distrital, estadual 
ou federal. 

D) A execução de ações de prevenção e 
controle de doenças, com a utilização 
de medidas de controle químico e 

biológico, manejo ambiental e outras 
ações de manejo integrado de vetores 
é uma das atividades típicas do Agente 

Comunitário de Saúde, em sua área 
geográfica de atuação. 

Ano: 2019 Banca: CONSULPAM Órgão: Pr
efeitura de Resende - 
RJ Prova: CONSULPAM - 2019 - Prefeitura 

de Resende - RJ - Agente Comunitário de 
Saúde 
 

 
17. Uma das condicionalidades impostas às 
gestantes beneficiárias do Programa Bolsa 

Família é: 
 
A) ter entre 15 e 30 anos no momento do 

cadastro. 

B) participar das atividades educativas 

sobre aleitamento materno. 

C) ter se cadastrado no programa antes 
da gravidez. 

D) ser maior de 25 anos no momento do 
cadastro. 

Ano: 2018 Banca: IBADE Órgão: Prefeitur
a de Vila Velha - ES Prova: IBADE - 2018 - 
Prefeitura de Vila Velha - ES - Agente 

Comunitário de Saúde 
 
 

18. Qual o principal objetivo da campanha 
Outubro Rosa? 
 

A) Conscientização e alerta à todas as 
mulheres e a sociedade sobre a 
importância da prevenção e do 

diagnóstico precoce do câncer de 
mama. 

B) Conscientização sobre a violência 

praticada contra as mulheres e 
incentivo para que a população 

denuncie qualquer fato suspeito. 

C) Conscientização sobre os perigos do 
aborto realizado em clínicas 

clandestinas. 

D) Conscientização sobre a importância da 
doação de órgãos 

Ano: 2020 Banca: Instituto 
UniFil Órgão: Prefeitura de Itambé - 
PR Prova: Instituto UniFil - 2020 - 

Prefeitura de Itambé - PR - Agente 
Comunitário de Saúde 
 

 
19. De acordo com a Lei n° 11.350/2006, 
são consideradas atividades do Agente 

Comunitário de Saúde, na sua área de 
atuação: 

I - A promoção de ações de educação para 
a saúde individual e coletiva; 
II - O registro, para fins exclusivos de 
controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e 
outros agravos à saúde; 
III - O estímulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas voltadas 
para a área da saúde; 
IV - A participação em ações que 
fortaleçam os elos entre o setor saúde e 
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outras políticas que promovam a qualidade 
de vida. Dos itens acima: 
 
A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e III estão 

corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

Ano: 2018 Banca: AMEOSC Órgão: Prefeit

ura de Guaraciaba - SC Prova: AMEOSC - 
2018 - Prefeitura de Guaraciaba - SC - 
Agente Comunitário de Saúde 
 
 
20. Durante a visita do ACS diversas ações 

devem ser realizadas. Analise quais 
características fazem parte da visita 
domiciliar do profissional: 

I – Conhecer as condições de moradia 
II – Ajudar as pessoas a refletir sobre os 
hábitos prejudiciais à saúde 

III – Responder as perguntas sobre 
diversos temas da saúde, mesmo sem o 

devido conhecimento específico 
Assinale a alternativa que corresponde às 
ações específicas da Visita Domiciliar feita 

pelo ACS: 
 
A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas os itens I e II estão corretos 

D) Apenas os itens I e III estão corretos 

Ano: 2019 Banca: MDS Órgão: Prefeitura 
de Bom Repouso - MG Prova: MDS - 2019 
- Prefeitura de Bom Repouso - MG - Agente 

Comunitário de Saúde 
 
 

21. O Agente Comunitário de Saúde possui 
um papel fundamental no processo de 
cadastramento das famílias. Através dos 

dados coletados de forma clara e objetiva, 
é possível conhecer a real situação da 
comunidade. Quando, por meio da visita 

domiciliar, o ACS identifica e registra que 
em uma determinada família nenhum dos 

membros possui renda para se alimentar 
minimamente, deve considerar essa 
informação como um dado 

 
A) socioeconômico. 

B) demográfico. 

C) epidemiológico. 

D) cultural. 

Ano: 2012 Banca: FADESP Órgão: Prefeit

ura de Breves - PA Prova: FADESP - 2012 - 
Prefeitura de Breves - PA - Agente 

Comunitário de Saúde - Prova 1 
 
 

22. Marque a alternativa CORRETA: 
 
A) O Agente Comunitário de Saúde mesmo 

tenha concluído curso técnico, nunca 
poderá realizar a aferição da pressão 
arterial, durante a visita domiciliar. 

B) É essencial e obrigatória a presença de 
Agentes Comunitários de Saúde na 
Estratégia Saúde da Família. 

C) A realização de ações de campo para 
pesquisa entomológica, malacológica e 
coleta de reservatórios de doenças é 

uma atividade exclusiva do Agente 
Comunitário de Saúde. 

D) A realização de visitas domiciliares 
regulares e periódicas para acolhimento 
e acompanhamento da gestante, no 

pré-natal, no parto e no puerpério é 
uma atividade exclusiva dos 
enfermeiros. 

Ano: 2021 Banca: AMEOSC Órgão: Prefeit
ura de São Miguel do Oeste - 
SC Prova: AMEOSC - 2021 - Prefeitura de 

São Miguel do Oeste - SC - Agente 
Comunitário de Saúde 
 

 
23. O acompanhamento de crianças é uma 
etapa fundamental e prioritária do trabalho 

do Agente Comunitário de Saúde (ACS). Os 
problemas que surgem durante a infância 

são consequências para os indivíduos e a 
atuação do ACS contribui para minimizar o 
aparecimento desses problemas. Sobre as 

orientações que devem ser dadas durante a 
visita domiciliar às famílias em que há 
crianças, analise.  

I. Verificar os dados de identificação do 
nascimento por meio da caderneta da 
criança.  

II. Aplicar as vacinas BCG e hepatite B, 
caso ainda não tenham sido feitas.  
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III. Agendar a consulta de 

acompanhamento na Unidade Básica de 
Saúde (UBS).  
IV. Verificar se já foi realizado o teste do 

pezinho.  
V. Observar o relacionamento da mãe, dos 

pais ou da pessoa que cuida da criança.  
Estão corretas as afirmativas 
 

A) I, III, IV e V, apenas 

B) I, II e III, apenas. 

C) II, III e V, apenas. 

D) II, IV e V, apenas. 

Ano: 2014 Banca: IDECAN Órgão: Prefeit
ura de Duque de Caxias - 

RJ Prova: IDECAN - 2014 - Prefeitura de 
Duque de Caxias - RJ - Agente Comunitário 
de Saúde 

 
 
24. Atualmente o Brasil passa por uma 

transição nutricional caracterizada por 
diminuição da desnutrição e aumento 

considerável de sobrepeso e obesidade. 
Todos os profissionais de saúde devem 
estar atentos para saber abordar os 

usuários com problemas nutricionais. 
Fonte: Guia Prático do Agente Comunitário 
de Saúde, 2009. Diante dessa situação, 

assinale a ÚNICA ação que NÃO é 
responsabilidade do agente comunitário de 
saúde: 

 
A) Identificar estratégias para melhoria do 

estado nutricional na comunidade e na 

família. 

B) Estimular a participação comunitária 
para ações que visem à melhoria dos 

hábitos alimentares. 

C) Identificar casos de situação de risco 

nutricional (obesidade, desnutrição, 
bulimia, anorexia nervosa) e orientar 
para procurar a UBS. 

D) Prescrever dieta orientada para a perda 
de peso, haja vista ser o principal 
problema nutricional na atualidade. 

Ano: 2020 Banca: Prefeitura de Santa 
Bárbara - MG Órgão: Prefeitura de Santa 
Bárbara - MG Prova: Prefeitura de Santa 

Bárbara - MG - 2020 - Prefeitura de Santa 

Bárbara - MG - Agente Comunitário de 

Saúde 
 
 

25. Sobre a visita domiciliar, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
A) Na primeira visita, é indispensável que 

o ACS diga seu nome, fale do seu 

trabalho, o motivo da visita e sempre 
pergunte se pode ser recebido naquele 
momento. 

B) Deve-se manter em sigilo todas as 
informações colhidas na visita 
domiciliar. 

C) Todos os membros da equipe devem 
respeitar as diferenças entre as 
pessoas, adotando uma postura de 

escuta e tolerância aos princípios e às 
distintas crenças. 

D) Após a realização da visita, você deve 

verificar se o objetivo dela foi 
alcançado e se foram dadas e colhidas 

as informações necessárias. 

Ano: 2020 Banca: FACET 
Concursos Órgão: Prefeitura de Capim - 

PB Prova: FACET Concursos - 2020 - 
Prefeitura de Capim - PB - Agente 
Comunitário de Saúde 
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PROVA OBJETIVA – PROCESSO SELETIVO 
 

Candidata (o), seja bem-vindo a fase de PROVAS OBJETIVAS do PROCESSO 
SELETIVO que tem por objetivo contratar profissionais que desempenhem atividades 
de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS e 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. 
 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo de 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.Verifique se este corresponde com o nível que 
você está inscrito - caso não corresponda, solicite a substituição para o fiscal da sala. 

Para a realização desta fase, é necessário salientar que: 

 
1. Cada candidato receberá um 

Caderno de Questões e uma Folha 
de Resposta com seu nome e CPF 
para transcrever as respostas da 

prova. Confira se os dados estão 
corretos.  

2. A Folha de Resposta não será 
substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido 

cuidado no seu manuseio e 
preenchimento.Na correção da Folha 
de Resposta, será atribuída nota 0 

(zero) às questões não assinaladas 
ou que contiverem mais de uma 

alternativa marcada ou emenda ou 
rasura, ainda que legível.  

3. O tempo previsto para aplicação das 

provas será de 3 (TRÊS) horas, não 
havendo, por qualquer motivo, 

prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala.  

4. O candidato NÃO poderá, em 

hipótese alguma, levar o caderno de 
questões consigo. 

5. As provas serão realizadas sem 

consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua 

realização, a comunicação entre os 
estudantes ou a utilização de 
aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 

celular, walkman, agenda eletrônica, 
palmtop, notebook, receptor, 

máquina de calcular, máquina 

fotográfica, controle de alarme de 

carro, relógio do tipo databank, 
gravador, pager, etc.), consulta a 
livros, anotações ou qualquer outro 

tipo de objeto ou material 
semelhante.  

6. Terá sua prova anulada e será 
automaticamente eliminado do 
processo o candidato que, durante a 

realização da prova:  
a. Usar ou tentar usar meios 

fraudulentos e/ou ilegais para a sua 

realização; 
b. utilizar qualquer meio de consulta, 

como livros ou anotações, incluindo 
telefones celulares ou quaisquer 
outros aparelhos eletrônicos; 

c. ausentar-se do recinto da prova, a 
não ser momentaneamente, em 

casos especiais e desde que na 
companhia do fiscal da prova;  

d. fizer anotação de informação relativa 

às suas respostas em qualquer meio 
que não os permitidos; 

e. recusar-se a entregar o Cartão de 

Respostas ao término do tempo 
destinado à sua realização;  

f. ausentar-se da sala, a qualquer 
tempo, portando o Cartão de 
Respostas.  

7. Os gabaritos serão divulgados no 
site da Prefeitura Municipal de 

Guarani no dia 09/08. 
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1. Os roedores se proliferam 

demasiadamente em nosso meio, porque o 
homem e a sociedade como está 
organizada, fornecem, de forma abundante, 

o que os roedores necessitam para 
sobreviver: alimento, água e abrigo, isto 

gera consequentemente, um desequilíbrio 
populacional destes animais que causam 
prejuízos econômicos e a transmissão de 

graves doenças ao homem e aos animais 
domésticos ou de criação. A vigilância 
epidemiológica tem o papel de criar ações 

estratégicas para o controle desses 
roedores. Com relação a estas estratégias 
marque a alternativa correta: 

 
A) A comunidade, a população, as 

instituições governamentais e 

particulares não devem atuar direta ou 
indiretamente na área de zoonoses e 
meio ambiente, porque sua 

participação é dispensável no processo 
de implantação, execução até a 

avaliação das ações de controle de 
roedores. 

B) A organização do programa 

permanente de controle de roedores 
deverá basear-se nas características da 
área-alvo e no levantamento correto de 

dados, que permitirão definir a 
metodologia mais adequada para sua 
implantação em caráter permanente. 

C) Os meios de comunicação não são 
necessários para a divulgação de 
informações, tanto pelos que lideram as 

políticas públicas como pela população. 

D) É necessário estabelecer um programa 
permanente de controle de roedores a 

partir da suspeita de casos de doenças 
como a leptospirose, prejuízos 

econômicos e incômodos na área 
geográfica considerada. 

Ano: 2015 Banca: INAZ do 

Pará Órgão: Prefeitura de Terra Alta - 
PA Prova: INAZ do Pará - 2015 - Prefeitura 
de Terra Alta - PA - Agente de Vigilância 

Epidemiológica 
 
 

 
 
 

2. A doença imunoprevenível na área 

urbana, cuja vacina consta no Calendário 
de Vacinação do Ministério da Saúde, e é 
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é 

a 
 

A) dengue. 

B) difteria. 

C) pneumoconiose. 

D) febre amarela. 

Ano: 2014 Banca: FCC Órgão: TRT - 16ª 
REGIÃO (MA) Prova: FCC - 2014 - TRT - 

16ª REGIÃO (MA) - Técnico Judiciário - 
Enfermagem 
 

 
3. O ciclo biológico do vetor da 
leishmaniose visceral e tegumentar divide-

se em ovo, larva, pupa e adulto. No 
combate ao vetor, para mantê-los longe 
das residências, é correto 

 
A) dispor adequadamente os pneus, a fim 

de impedir que acumulem água dando 
seguimento ao desenvolvimento das 
larvas dos insetos. 

B) desinsetizar diariamente os abrigos dos 
animais domésticos, especialmente 
durante o dia, quando estão mais 

ativos. 

C) coletar e dispor adequadamente 
recipientes inservíveis que possam 

acumular água, tornando-se criadouros 
de insetos. 

D) limpar periodicamente os quintais, 

retirando matéria orgânica em 
decomposição (folhas, frutos, fezes de 
animais) e outros entulhos que 

favoreçam a umidade do solo, locais 
onde os insetos se desenvolvem. 

Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeit
ura de Itapevi - SP Prova: VUNESP - 2019 
- Prefeitura de Itapevi - SP - Agente de 

Combate a Endemias 
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4. Constituem atribuições do agente de 

combate a endemias na equipe de trabalho 
com a população no território de saúde, 
EXCETO: 

 
A) É de responsabilidade do agente de 

combate a endemias a visita a 
pacientes acamados com a finalidade 
terapêutica como a busca ativa nos 

casos de abandono do tratamento da 
Zyka vírus; 

B) Conhecer todas as atividades do 

programa de zoonoses; 

C) Executar trabalho de pesquisa das 
larvas do aedes Aegipyti para combater 

a transmissão da dengue, Zyka e 
Chikungunya; 

D) Usar equipamentos de proteção 

individual sempre que trabalhar no 
combate aos vetores, parasitas ou 
reservatórios de agentes causadores de 

doenças. 

Ano: 2016 Banca: Máxima Órgão: Prefeit

ura de Fronteira - MG Prova: Máxima - 
2016 - Prefeitura de Fronteira - MG - 
Agente de Combate a Endemias 

 
 
5. Visando ao controle da Doença de 

Chagas, o Ministério da Saúde recomenda 
 
A) uso de pesticida no combate ao 

caramujo. 

B) Melhoria habitacional em áreas de alto 
risco. 

C) quimioprofilaxia de comunicantes dos 
portadores da doença. 

D) confinamento dos acometidos pelo 

vírus até o final da fase aguda. 

Ano: 2011 Banca: FCC Órgão: TRT - 24ª 

REGIÃO (MS) Prova: FCC - 2011 - TRT - 
24ª REGIÃO (MS) - Técnico de enfermagem 
 

 
 
 

 
 
 

 

6. Sobre o acondicionamento e transporte 

de larvas analise as afirmativas a seguir. 
 
I. Recomenda-se que os exemplares 

coletados nos focos não sejam 
transportados vivos. 

II. As larvas coletadas devem ser 
transportadas em recipientes com formol. 
III. Cada recipiente de transporte deve 

conter, no máximo, cinco larvas por tipo de 
depósito. 
 

Está correta apenas a alternativa: 
 
A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) I e II. 

Ano: 2018 Banca: IBADE Órgão: Prefeitur
a de Vila Velha - ES Prova: IBADE - 2018 - 
Prefeitura de Vila Velha - ES - Agente de 

Combate às Endemias 
 

 
7. A dengue é um sério problema de saúde 
pública e até os dias atuais é imperioso que 

se adote medidas preventivas para sua 
eliminação. Sobre o assunto, é correto 
afirmar: 

 
A) A melhor maneira de prevenir ou até 

erradicar a dengue é a borrifação de 

veneno no final da tarde e começo da 
manhã, para eliminar os mosquitos 
adultos. 

B) A população de mosquitos só diminui 
com a eliminação dos mosquitos 
machos, que são os transmissores da 

doença. 

C) A comunidade deve ter consciência do 

trabalho em grupo, uma só residência 
pode albergar focos capazes de 
contaminar grande número de pessoas. 

D) Os casos de dengue só podem ser 
notificados depois da realização de 
sorologia com resultado positivo. 

Ano: 2016 Banca: IDIB Órgão: Prefeitura 
de Novo Gama - GO Prova: IDIB - 2016 - 
Prefeitura de Novo Gama - GO - Agente de 

Combate às Endemias 
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8. Em relação à dengue, é correto afirmar 
que 
 

A) a dengue clássica é a forma mais leve 
da doença, sendo muitas vezes 

confundida com a gripe. Tem início 
súbito e os sintomas podem durar de 
cinco a sete dias, apresentando sinais 

como febre alta (39 a 40 ºC), dores de 
cabeça, cansaço, dor muscular e nas 
articulações, indisposição, enjoos, 

vômitos, entre outros. 

B) a transmissão raramente ocorre em 
temperaturas acima de 16 ºC, por isso 

o mosquito se desenvolve em áreas 
tropicais e subtropicais. A fêmea coloca 
os ovos em condições adequadas (lugar 

quente e úmido e que possam 
acumular água) e em 96 horas, no 
mínimo, o embrião se desenvolve, 

gerando larvas ativas. 

C) a dengue hemorrágica, cujos sintomas 

se caracterizam por alterações na 
coagulação sanguínea, hemorragias 
causadas pelo sangramento de 

pequenos vasos da pele e outros 
órgãos e queda na pressão arterial do 
paciente, levando o paciente à morte 

em 99% dos casos. 

D) existem quatro tipos de vírus da 
dengue (DEN 1; DEN 2; DEN 3 e DEN 

4). A infecção por um dos tipos imuniza 
a pessoa infectada para o vírus atuante 
e os demais tipos de vírus. Esse fato 

facilita o desenvolvimento de uma 
vacina eficaz. 

Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeit

ura de Valinhos - SP Prova: VUNESP - 
2019 - Prefeitura de Valinhos - SP - 

Supervisor de Campo – SS 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9. Os métodos de controle físicos ou 

ecológicos dos mosquitos incluem a gestão 
estratégica de sistemas aquáticos que 
possam servir de criadouros naturais de 

mosquitos, recorrendo, por exemplo, a:  
I - Medidas de saneamento básico;  
II - Obras de drenagem de pântanos ou 
terrenos alagados;  
III - Cultivo de solos abandonados e o 
controlo de descargas de águas residuais.  
 
Dos itens acima: 

 
A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

Ano: 2014 Banca: IADES Órgão: SES-

DF Prova: IADES - 2014 - SES-DF - 
Farmacêutico Bioquímico - Laboratório 
 

 
10. João, Agente de Combate às Endemias 

há 05 anos, foi realizar uma visita domiciliar 
preventiva para Dengue. Após concedida a 
licença para a visita, o servidor iniciará a 

inspeção começando 
 
A) por quartos, sala e cozinha, enfatizando 

os cômodos próximos às janelas. 

B) por locais onde existam água parada, 
seguindo para a cozinha, foco de maior 

índice de criadouros. 

C) pela parte externa (pátio, quintal ou 
jardim), seguindo sempre pela direita. 

D) pelos cômodos do lado direito da casa, 
seguindo sempre para onde houver 
plantas. 

Ano: 2019 Banca: INSTITUTO 
AOCP Órgão: Prefeitura de Vitória - 

ES Prova: INSTITUTO AOCP - 2019 - 
Prefeitura de Vitória - ES - Agente de 
Combate á Endemias 
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11. Em relação ao trabalho com inseticidas 

de ultrabaixo-volume, recomenda-se os 
seguintes cuidados (exceto): 
 

A) Não fumar ou comer (qualquer 
alimento) durante a aplicação 

B) Usar uniforme limpo, bem como os 
acessórios de segurança já referidos. O 
uniforme deverá ser lavado diariamente 

com água e sabão 

C) Usar EPI apenas no manuseio do 
inseticida, não sendo necessário na 

hora da aplicação 

D) Evitar qualquer contato com o 
inseticida 

Ano: 2019 Banca: MDS Órgão: Prefeitura 
de Bom Repouso - MG Prova: MDS - 2019 
- Prefeitura de -----Bom Repouso - MG - 

Agente de Combate às Endemias 
 
 

12. Os protozoários parasíticos são grandes 
causadores de doenças e mortes em países 

em desenvolvimento, o Trypanosoma 
cruzi é o agente etiológico da: 
 

A) ancilostomíase. 

B) doença de Chagas. 

C) filaríase. 

D) cólera. 

Ano: 2013 Banca: FUNCAB Órgão: SESAC
RE Prova: FUNCAB - 2013 - SESACRE - 

Técnico em Enfermagem 
 
 

13. Assinale a alternativa correta a respeito 
das atribuições dos Agentes de Combate às 
Endemias. 

 
A) Administração de medicamentos por via 

oral. 

B) O exercício de atividades de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e 

promoção da saúde, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS 
e sob supervisão do gestor de cada 

ente federado. 

C) Utilização de instrumentos para 
diagnóstico demográfico e sociocultural. 

D) Realização de visitas domiciliares 

regulares e periódicas para acolhimento 
e acompanhamento da gestante, no 
pré natal, no parto e no puerpério, e da 

lactante, nos seis meses seguintes ao 
parto. 

Ano: 2019 Banca: INSTITUTO 
AOCP Órgão: Prefeitura de Vitória - 
ES Prova: INSTITUTO AOCP - 2019 - 

Prefeitura de Vitória - ES - Agente de 
Combate á Endemias 
 

 
14. O Agente de Combate às Endemias 
executa atividades de grande 

complexidade, que envolve planejamento, 
supervisão, coordenação e execução de 
trabalhos relacionados com os processos do 

Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 
(SNVS), de acordo com as necessidades do 
gestor municipal e do perfil epidemiológico 

de cada territorialidade. Suas atribuições de 
acordo com a Lei 11.350, de 5 de outubro 

de 2006,são: 
 
A) O exercício de atividades de prevenção 

e controle de doenças e promoção da 
saúde, desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS e sob a 

supervisão do enfermeiro. 

B) O exercício de atividades de prevenção 
e controle de doenças, desenvolvidas 

em conformidade com as diretrizes do 
SUS e sob supervisão do gestor de 
cada ente federado. 

C) O exercício de atividades de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e 
promoção da saúde, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS 
e sob supervisão do gestor de cada 

ente federado. 

D) O exercício de atividades de prevenção 
de doenças e promoção da saúde, 

mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as 

diretrizes do SUS e sob supervisão do 
gestor municipal, distrital, estadual ou 
federal. 

Ano: 2016 Banca: Serctam Órgão: Prefeit
ura de Quixadá - CE Prova: Serctam - 
2016 - Prefeitura de Quixadá - CE - Agente 

de Combate às Endemias 
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15. A febre amarela é uma doença 

infecciosa febril aguda que possui dois 
ciclos epidemiológicos de transmissão 
distintos: silvestre e urbano. No ciclo 

urbano, a transmissão ocorre a partir de 
mosquitos infectados, conhecidos como: 

 
A) Haemagogus janthinomys 

B) Anopheles darlingi 

C) Aedes aegypti 

D) Culex quinquefasciatus 

Ano: 2016 Banca: Prefeitura do Rio de 

Janeiro - RJ Órgão: Prefeitura de Rio de 
Janeiro - RJ Prova: Prefeitura do Rio de 
Janeiro - RJ - 2016 - Prefeitura de Rio de 

Janeiro - RJ - Enfermeiro 
 
 

16. As ações de combate vetorial visam à 
redução da infestação do vetor, 
monitoramento dos níveis de infestação e 

eliminação de alados infectados. Para isso, 
são preconizadas diversas ações exercidas 

pelos municípios, com amparo estadual e 
federal. Uma delas é o bloqueio de 
criadouros e nebulização. 

 
Assinale a alternativa que define 
corretamente essa ação. 

 
A) Consiste na estimação dos níveis de 

infestação de uma determinada área 

geográfica num dado momento. É 
obtida mediante amostragem de 
imóveis para obtenção do índice de 

Breteau e informações sobre os 
recipientes encontrados. Deve ser 
utilizada como fonte de informação 

para direcionamento das ações de 
controle nos locais avaliados. 

B) Visa orientar e estimular os 
responsáveis a adotar os cuidados 
necessários e executar, durante a 

visita, medidas de controle. O controle 
de nebulização deve destruir os 
recipientes de forma a impedir o 

acúmulo de água ou o acesso aos 
mosquitos para oviposição. Também 
utilizam-se larvicidas químicos, 

aplicados pelos munícipes. 

C) Uso de técnicas de controle físico e 
biológico de pontos estratégicos, ou 

seja, de imóveis selecionados pela 

elevada oferta de recipientes em 
condições de se tornarem criadouros, 
como ferro velho, canteiro de obras e 

borracharias. 

D) Tratamento focal de criadouros em 

municípios sem transmissão 
confirmada, a partir da notificação de 
suspeitos de dengue, chikungunya e 

zika, sendo indicada aplicação de 
adulticidas em casos importados 
oriundos de áreas de transmissão 

reconhecida ou em áreas com 
adensamento de suspeitos. 

Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeit

ura de Cerquilho - SP Prova: VUNESP - 
2019 - Prefeitura de Cerquilho - SP - 
Agente de Controle de Endemias 

 
 
17. No Brasil, a principal espécie vetora do 

vírus da dengue é o aedes aegypti. 
Considerando-se o ciclo biológico dessa 

doença, a transmissão do agente etiológico 
ocorre 
 

A) pela picada da fêmea do mosquito 
vetor. 

B) pela picada do macho mosquito vetor. 

C) pela picada do híbrido do mosquito 
vetor. 

D) pela picada da larva da fêmea do 

mosquito vetor. 

 
Ano: 2014 Banca: NUCEPE Órgão: Prefeit

ura de Parnarama - MA Prova: NUCEPE - 
2014 - Prefeitura de Parnarama - MA - 
Agente de Endemias 

 
 

18. Nos casos graves de dengue pode 
ocorrer a febre hemorrágica. Nas visitas 
domiciliares feitas pelo agente de combate 

a endemias, diante de uma situação de 
suspeita da doença devido a, por exemplo, 
o encontro de focos do mosquito 

transmissor, este profissional poderá alertar 
ao morador que esteja atento a certos 
sinais e sintomas e no caso de encontrar 

alguma pessoa com dor, pode alertar 
quanto ao uso do seguinte medicamento: 
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A) Paracetamol; 

B) Dipirona; 

C) Melhoral; 

D) Buscopan. 

Ano: 2016 Banca: Máxima Órgão: Prefeit
ura de Fronteira - MG Prova: Máxima - 

2016 - Prefeitura de Fronteira - MG - 
Agente de Combate a Endemias 
 

 
19. A esquistossomose é doença que 
interage com populações humanas há 

milhares de anos. Assinale a alternativa 
relacionada a uma das medidas profiláticas 
para o controle da esquistossomose no 

Brasil. 
 
A) Combate ao mosquito Lutzomia 

B) Combate aos caramujos transmissores 

C) Combate ao mosquito Anopheles 

D) Combate ao triatomíneo 

Ano: 2016 Banca: IBFC Órgão: EBSERH P
rova: IBFC - 2016 - EBSERH - Biólogo 

(HUPEST-UFSC) 
 
 

20. Considerando seus conhecimentos 
sobre a dengue, assinale a alternativa 
correta. 

 
A) Dor abdominal intensa e continua, 

vômitos persistentes e aumento 

progressivo de hematócrito são sinais 
de alarme. 

B) Não há registro de transmissão de 

dengue por meio de transfusão 
sanguínea. 

C) Existe transmissão da gestante para o 

feto. 

D) Idosos são mais suscetíveis a 

contraírem dengue do que os demais. 

Ano: 2020 Banca: Instituto 
UniFil Órgão: Prefeitura de Itambé - 

PR Prova: Instituto UniFil - 2020 - 
Prefeitura de Itambé - PR - Agente de 
Combate às Endemias 

 
 

21. A vigilância da dengue utiliza as 

definições de caso suspeito de dengue e 
suspeito de febre hemorrágica da dengue. 
Quanto ao encerramento dos casos, a ficha 

do SINAN (Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação) possibilita a 

classificação final do caso como dengue 
clássico (DC), dengue com complicações 
(DCC), febre hemorrágica da dengue 

(FHD), síndrome do choque da dengue 
(SCD) ou descartado, conforme critério 
 

A) exclusivamente laboratorial. 

B) clínico epidemiológico ou laboratorial 

C) estabelecido pela Secretaria Estadual 

de Saúde. 

D) definido pelo médico responsável. 

Ano: 2020 Banca: VUNESP Órgão: Prefeit

ura de Morro Agudo - SP Prova: VUNESP - 
2020 - Prefeitura de Morro Agudo - SP - 
Agente de Controle Epidemiológico 

 
 

22. A leishmaniose visceral americana 
(LVA) e a leishmaniose tegumentar cutânea 
(LTA) são doenças de notificação 

compulsória. Os insetos vetores 
denominam-se 
 

A) protozoários, que são parasitas 
intracelulares obrigatórios, e, no 
sangue, completam seu ciclo biológico. 

B) leishmania, e sua reprodução ocorre 
nos períodos chuvosos, em locais ricos 
em matéria orgânica em decomposição. 

C) flebotomíneos, que se reproduzem em 
coleções hídricas, pobres em matéria 
orgânica. 

D) flebotomíneos, cujo ciclo biológico 
processa-se em locais ricos em matéria 

orgânica em decomposição, e 
compreende 4 fases de 
desenvolvimento: ovo, larva, pupa e 

adulto. 

Ano: 2017 Banca: VUNESP Órgão: Prefeit
ura de Marília - SP Prova: VUNESP - 2017 - 

Prefeitura de Marília - SP - Agente de 
Controle de Endemias  
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23. Por ser uma doença de notificação 

compulsória, todo caso suspeito e/ou 
confirmado de dengue deve ser 
comunicado ao Serviço de Vigilância 

Epidemiológica o mais rapidamente 
possível, com o objetivo de 

 
A) se realizar a detecção precoce da 

circulação viral e adoção de ações de 

bloqueio adequadas para interromper a 
transmissão da doença. 

B) se garantir a assistência adequada aos 

pacientes, realizando ações de 
imunização de 100% da população nas 
áreas com notificação de casos 

suspeitos. 

C) se realizar nebulização diariamente na 
área onde estão ocorrendo casos 

suspeitos de dengue. 

D) se facilitar a visita do médico na casa 
dos pacientes com suspeita de dengue, 

a fim de impedir que se desloquem até 
a unidade de saúde e disseminem a 

doença. 

Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeit
ura de Itapevi - SP Prova: VUNESP - 2019 

- Prefeitura de Itapevi - SP - Agente de 
Combate a Endemias 
 

 
24. A dengue é uma doença tropical e uma 
das doenças que mais afeta os brasileiros 

pela proliferação fácil e rápida. A estimativa 
é de que anualmente, no Brasil, cerca de 
1,4 milhão de pessoas são infectadas pelo 

vírus da dengue. Sobre esta doença, 
é incorreto afirmar que: 
 

A) O vírus da dengue é classificado como 
um arbovirus e pertence a 

família Adenoviridae 

B) O vírus multiplica-se no intestino médio 
do vetor e infecta outros tecidos, 

chegando fnalmente às glândulas 
salivares 

C) O Aedes aegypti é um mosquito 

doméstico, hematófago e com hábitos 
diurnos e em seu ciclo de vida, os ovos 
podem ser incubados de poucos dias a 

meses quando cobertos por água 

D) Se a fêmea já estiver infectada pelo 
vírus da dengue quando realizar a 

postura de ovos, há a possibilidade das 

larvas já nascerem com o virus, o que é 
chamado de transmissão vertical 

Ano: 2017 Banca: IBFC Órgão: SEDUC-

MT Prova: IBFC - 2017 - SEDUC-MT - 
Professor de Educação Básica - Biologia 

 
 
25. Muitas doenças que afetam animais e o 

homem podem ser transmitidas por insetos. 
Marque a alternativa em que figuram 
doenças humanas transmitidas pelos 

insetos Anopheles, Culex e Phlebotomus, 
respectivamente. 
 

A) Leishmaniose, doença de chagas e 
malária 

B) Malária, filariose e leishmaniose 

C) Malária, leishmaniose e filariose 

D) Leishmaniose, malária e filariose 

Ano: 2016 Banca: InstitutoLegatus Órgão

: Prefeitura de Canto do Buriti - 
PI Prova: Instituto Legatus - 2016 - 

Prefeitura de Canto do Buriti - PI - Agente 
Comunitário de Saúde 
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1.  B 

2.  D 

3.  D 

4.  A 

5.  B 

6.  A 

7.  C 

8.  A 

9.  D 

10.  C 

11.  C 

12.  B 

13.  B 

14.  C 

15.  C 

16.  D 

17.  A 

18.  C 

19.  B 

20.  A 

21.  B 

22.  D 

23.  A 

24.  A 

25.  B 
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GABARITO OFICIAL 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 

1.  D 

2.  A 

3.  B 

4.  A 

5.  D 

6.  A 

7.  B 

8.  B 

9.  D 

10.  C 

11.  B 

12.  C 

13.  D 

14.  B 

15.  D 

16.  A 

17.  B 

18.  C 

19.  B 

20.  C 

21.  C 

22.  A 

23.  A 

24.  B 

25.  D 
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GABARITO OFICIAL 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

1.  A 

2.  C 

3.  C 

4.  C 

5.  C 

6.  D 

7.  A 

8.  C 

9.  C 

10.  B 

11.  A 

12.  B 

13.  C 

14.  A 

15.  C 

16.  D 

17.  B 

18.  A 

19.  D 

20.  C 

21.  A 

22.  B 

23.  A 

24.  D 

25.  B 

 
 




























































































