
 

 

 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

ATENÇÃO: VERIFIQUE SE O CÓDIGO 
E PROVA DESTE CADERNO DE 

QUESTÕES CONFEREM COM O SEU 
CARTÃO DE RESPOSTAS 

PMV - 01 M 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES: BOA PROVA! 

 

1. Este Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla escolha, cada uma 

com 4 opções: A, B, C e D. 

2. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de 

inscrição, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao 

fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que 

responde corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único 

documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão de Respostas e a 

respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá 

substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato. 

4. Será eliminado o candidato que: 

 For surpreendido comunicando e/ou recebendo auxílio de outro candidato 

para a execução das provas.  

 Utilizar-se de livros, impressos que não forem expressamente permitidos. 

 For surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pagers, 

notebook e/ou equipamento similar. 

 Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 

aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou com os demais 

candidatos. 

 Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante 

de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos. 

 Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado 

para a sua realização. 

 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal. 

 Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas. 

 Descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões. 

 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido. 

 Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso público. 

 5. Observe as seguintes recomendações: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, com caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser 

assinalada. 



 

 

 Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de 

nitidez, com marcação de mais de uma opção e as emendadas e/ou 

rasuradas. 

6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em 

caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

7. Depois de identificado e instalado na sala, o candidato não poderá sair ou 

consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova. 

8. O Candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da 

prova, após 1 hora contada do seu efetivo início, sem levar este Caderno de 

Questões, podendo apenas levar o Rascunho do Cartão de Respostas, que se 

encontra no final deste caderno. 

9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste 

Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. Qualquer outro tipo de 

anotação será motivo de eliminação automática do candidato. 

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último 

candidato entregue o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas. 

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Caderno de 

Questões e o Cartão de Respostas. Não esqueça seus pertences.  

12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site  

https://www.institutoaocp.org.br/.  
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Questão 1 

 

Um dos diferenciais do Sistema Único 

de Saúde (SUS) é a garantia da 

participação e do controle social. Tal 

participação está prevista em Lei. A 

Lei n.º 8.142/90 dispõe sobre as 

formas de participação da 

Comunidade na Gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Dentre as 

Instâncias abaixo qual está prevista 

como espaço colegiado, de acordo 

com a Lei n.º 8.142/90: 

 

A. Conferências de Saúde. 

B. Sindicatos dos Trabalhadores. 

C. Agência Nacional de Saúde. 

D. Comissão Gestores Bipartite. 

 
 
Questão 2 
 
Sobre a origem e evolução da 

profissão de Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) é CORRETO afirmar 

que: 

 
A. Até a presente data, a profissão 

não foi instruída ou 

regulamentada. 

B. Trata-se de uma profissão nova 

com origem nos anos 2000. 

C. Em 1991, a Estratégia de Agentes 

Comunitários de Saúde (EACS) 

foi implantada pelos Estados do 

Nordeste. 

D. As ações do Agente Comunitário 

de Saúde (ACS) são baseadas na 

ideia de saúde como ausência de 

doenças e inclui apenas ações 

individuais. 

 
 

Questão 3 
 
A Constituição Federal de 1988 define 

a saúde como um direito de todos, 

dever do Estado e institui o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Na Lei n.º 

8.080/90 estão definidos a 

organização e funcionamento do 

SUS. Sobre o que diz a Lei n.º 

8.080/90, é CORRETO afirmar que: 

 

A. Não prevê participação da 

iniciativa privado no SUS. 

B. Descreve atuação do SUS 

apenas na assistência em saúde, 

sem prever ação de vigilância 

sanitária. 

C. Concentra na esfera federal a 

responsabilidade sobre a gestão 

das unidades de saúde. 

D. Prevê a organização de áreas 

sanitárias que tem objetivo de 

organizar e articular recursos, 

técnicas e práticas para o cuidado 

da população. 

 
 
Questão 4 
 
A Lei n.º 2.436/17 aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) e 

estabelece revisões no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Na 

Lei n.º 2.436/17 está previsto que: 

 

A. A Atenção Básica deve se 

responsabilizar por serviços de 

alta tecnologia como Unidades de 

Tratamento Intensivo (UTI). 

B. A Atenção Básica é 

completamente independente da 

Estratégia Saúde da Família 

(ESF). 
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C. A Atenção Básica tem como 

diretriz a longitudinalidade e 

coordenação do cuidado. 

D. A Atenção Básica deve excluir as 

pessoas que possuem condições 

socioeconômicas favoráveis e 

não precisam do SUS. 

 
 
Questão 5 
 
Na legislação que regulamenta o 

Sistema Único de Saúde (SUS) 

encontramos princípios e diretrizes. 

Os princípios definem os atributos 

fundamentais do sistema e as 

diretrizes como ele deve funcionar. É 

considerada uma diretriz do SUS a: 

 

A. Universalidade. 

B. Territorialização.  

C. Equidade. 

D. Integralidade. 

 
 
Questão 6 
 
Órgão colegiado de caráter 

permanente e deliberativo, previsto na 

Lei n.º 8.142/90, que atua junto à 

gestão, com representação do 

governo, dos prestadores de serviço, 

dos profissionais e dos usuários, é 

denominado(a): 

 

A. Conferência de Saúde. 

B. Conselho de Saúde.  

C. Equipe Gestora Regional.   

D. Reunião de Equipe. 

 
 
 
 
 

Questão 7 
 
A partir da criação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), 

acompanhamos uma mudança que 

ampliou o conceito de saúde como 

bem estar biopsicossocial. Dentro 

desse conceito, é CORRETO dizer 

que: 

 

A. Devemos considerar apenas a 

saúde e esquecer a doença. 

B. Devemos considerar saúde e 

doença como processos de vida. 

C. Devemos criar cada vez mais 

serviços de saúde e agir 

curativamente.  

D. Devemos focar apenas no que se 

refere aos processos biológicos do 

adoecimento. 

 
 
Questão 8 
 
A promoção e o cuidado em saúde 

dependem de: 

I. Informação. 

II. Direitos sociais.  

III. Organização da vida em coletivo. 

 
É CORRETO, apenas, o que se 

afirma em: 

 

A. I. 

B. II. 

C. III. 

D. I, II e III. 
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Questão 9 
 
A saúde e a doença das coletividades 

apresentam várias causas e 

dependem de elementos que são 

denominados determinantes de saúde 

e de doença. O relatório produzido no 

Canadá em 1974 concluiu que: 

 

A. A biologia é a principal já que 

podemos ver dentro da célula. 

B. O estilo de vida tem influência em 

nossas condições de saúde e 

doença. 

C. A saúde deve enfatizar a 

promoção, ou seja, tratar as 

doenças no começo. 

D. Os países deveriam centralizar na 

esfera federal o cuidado em 

saúde. 

 
 
Questão 10 
 
O trabalho do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) envolve o conhecimento 

da população e de suas condições de 

vida. São estratégias para se alcançar 

esse conhecimento: 

 

I.  Cadastramento das famílias. 

II. Classificação das famílias por risco.  

III. Identificação de subpopulações 

em situação de saúde muito 

complexa. 

 
É CORRETO, apenas, o que se 

afirma em: 

 

A. I. 

B. II. 

C. III. 

D. I, II e III. 

Questão 11 
 

 
http://gg.gg/tirinha-mafalda-consumo 

A charge de Mafalda discute as 

promessas de beleza vendidas pela 

mídia com base em padrões de 

beleza. É possível discutir a temática 

da normalidade em uma visão 

ampliada de saúde. Pode-se dizer 

sobre o conceito de normalidade que: 

 

A. Normalidade é sinônimo de 

saúde. 

B. Normalidade não admite 

variações. 

C. Normalidade é flexível em relação 

às condições individuais. 

D. Normalidade deve ser definido 

com rigidez e critérios muito 

definidos. 

 
 
Questão 12 
 
O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) 

é uma estratégia para reestruturar as 

informações da AB em nível Nacional 

que tem por objetivo: 

 
A. Criar cadastros separados para 

cada município sem base 

nacional. 
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B. Oferecer dois softwares para 

captação de dados: a Coleta de 

Dados Simplificada (CDS) e o 

Prontuário Eletrônico do Cidadão 

(PEC). 

C. Excluir as Unidades Básicas de 

Saúde com efeito para hospitais. 

D. Propor que os governos 

centralizassem na esfera federal 

o cuidado em saúde. 

 
 
Questão 13 
 
Em relação às atribuições dos 

Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), é INCORRETO afirmar que: 

 

A. O ACS deve realizar diagnóstico 

demográfico, social, cultural, 

ambiental, epidemiológico e 

sanitário do território em que atua, 

contribuindo assim para o 

processo de territorialização.  

B. O ACS deve aferir a pressão 

arterial e a medição da glicemia 

capilar, quando necessário, com o 

objetivo de ajustar terapêutica 

medicamentosa, promover saúde 

e prevenir doenças e agravos.  

C. O ACS deve realizar visitas 

domiciliares com periodicidade 

estabelecidas no planejamento de 

equipe e conforme a 

necessidades de saúde da 

população. 

D. O ACS deve está atento em 

identificar casos suspeitos de 

doenças e agravos, encaminhar 

os usuários para a Unidade 

Básica de Saúde de referência, 

registrar e comunicar o fato à 

autoridade de saúde responsável 

pelo território.  

Questão 14 
 
De acordo com o Ministério da Saúde 

(MS), a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) deve contar com o trabalho de 

uma equipe multiprofissional que 

deve ser composta, no mínimo, por: 

 

A. Médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem, cirurgião-dentista, 

auxiliar de consultório dentário e 

agente comunitário de saúde.  

B. Médico, enfermeiro, cirurgião-

dentista, técnico de enfermagem 

e agente comunitário de saúde. 

C. Médico, enfermeiro, auxiliar e/ou 

técnico de enfermagem e agente 

comunitário de saúde. 

D. Médico, enfermeiro e agente 

comunitário de saúde. 

 
 
Questão 15 
 
No Brasil, um marco importante da 

saúde foi a VIII Conferência Nacional 

de Saúde. Nessa conferência foi 

definido que: 

 
A. A saúde deveria ser algo 

independente, ficando a cargo 

apenas da iniciativa privada. 

B. O Sistema de Saúde deveria ser 

direcionado apenas aos que 

contribuem para a Previdência 

Social. 

C. O Sistema de saúde deveria ter 

como diretriz a centralização do 

cuidado, sendo tudo controlado 

pelo Ministério da Saúde (MS). 

D. A saúde como direito de todos e 

dever do Estado, cuja 

responsabilidade é prover um 

sistema universal e equânime. 
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Questão 16 
 
O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) 

é uma estratégia para reestruturar os 

Sistemas de Informação em Saúde do 

Ministério da Saúde. Entre os 

processos de informatização está a 

Coleta de Dados Simplificada (CDS) e 

o Prontuário Eletrônico do Cidadão 

(PEC). Sobre esses dois programas, 

é CORRETO afirmar que: 

 
A. São independentes um do outro. 

B. Serão sempre preenchidos em 

eventos especiais como dia D. 

C. Fazem apenas registros por 

família já que o foco é a 

Estratégia Saúde da Família 

(ESF). 

D. Permitirão o acompanhamento do 

histórico de atendimentos de cada 

usuário e produção de todo 

profissional de saúde da Atenção 

Básica. 

 
 
Questão 17 
 
O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) 

é composto por dez fichas que 

compõe a Coleta de Dados 

Simplificada (CDS). A ficha que é 

usada para avaliação e orientação 

quanto às práticas alimentares 

adequadas e saudáveis, é 

denominada: 

 

A. Cadastro Domiciliar. 

B. Cadastro da Atenção Básica.  

C. Marcadores de Consumo 

Alimentar. 

D. Ficha de Visita Domiciliar e 

Territorial. 

 
 

Questão 18 
 
O Ministério da Saúde tem investido 

na criação de sistemas de informação 

que objetivam qualificar a tomada de 

decisão em saúde e o planejamento 

de ações. Nessa lógica, é importante 

diferenciar o conceito de dado, do 

conceito de informação em saúde. 

Entende-se por informação em saúde: 

 
A. O valor quantitativo referente a 

um fato. 

B. A matéria-prima da produção da 

informação. 

C. O resultado da combinação de 

vários dados. 

D. O valor quantitativo referente a 

uma circunstância. 

 
 
Questão 19 
 
Na Coleta de Dados Simplificada 

(CDS), a ficha que é usada para 

registrar as características 

sociossanitárias dos domicílios no 

território das equipes de AB, é 

denominada: 

 

A. Cadastro Domiciliar. 

B. Cadastro da Atenção Básica.  

C. Marcadores de Consumo 

Alimentar. 

D. Ficha de Visita Domiciliar e 

Territorial 

 
 
Questão 20 
 
Na Coleta de Dados Simplificada 

(CDS), a ficha que é usada para 

registrar visita aos cidadãos ou a 
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outros pontos do território, é 

denominada: 

 

A. Cadastro Domiciliar. 

B. Cadastro da Atenção Básica.  

C. Marcadores de consumo 

alimentar. 

D. Ficha de Visita Domiciliar e 

Territorial. 

 
 
Questão 21 
 
Em saúde, vários são os tipos de 

dados utilizados. Quando desejamos 

saber informações sobre doenças e 

agravos de saúde, buscamos dados: 

 

A. Demográficos. 

B. De Morbidade.  

C. De Mortalidade. 

D. Administrativos de serviço.  

 
 
Questão 22 
 
O sistema de informação que não tem 

abrangência nacional e é utilizado nos 

municípios em que há o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) e/ou Programa de Saúde da 

Família (PSF), é denominado: 

 
A. SIAB. 

B. SISVAN. 

C. SI-PNI. 

D. SIH. 

 
 
Questão 23 
 
A família tem sido considerada como 

espaço importante de cuidado. Sobre 

o conceito de família, que orienta as 

práticas em saúde, é CORRETO 

afirmar que: 

 
A. O conceito de parentesco 

considera apenas os laços de 

sangue. 

B. Há diversos modelos de família 

que devem ser considerados e 

respeitados. 

C. Família envolve apenas as 

pessoas que têm laços 

matrimoniais documentados. 

D. Só deve se considerar família 

quando ocorre reprodução 

biológica entre os parceiros. 

 
 
Questão 24 
 
A família é o primeiro espaço de 

ajustamento e organização. Nos 

últimos tempos temos observado 

modificações nos modelos de família. 

Uma das causa dessa modificação no 

modelo de família é atribuído ao (à): 

 

A. Aumento do poder patriarcal. 

B. Aumento no tamanho das 

famílias. 

C. Diminuição no número de 

divórcios. 

D. Aumento no número de casais 

sem filhos. 

 
 
Questão 25 
 
Durante muito tempo prevaleceu o 

modelo patriarcal. No entanto, temos 

visto novas formas de organização 

familiar. Denomina-se família nuclear: 

 
A. A família composta de pai, mãe e 

filhos, sendo a forma mais 

conhecida ainda hoje. 
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B. A família composta por uma mãe 

com filhos sem designação de um 

pai. 

C. A família composta por laços de 

amizade ou de adoção. 

D. A família composta por pessoas 

do mesmo sexo. 

 
 
Questão 26 
 
Sobre o conceito de família, é 

CORRETO afirmar que: 

 
A. É um conceito único e bem 

definido. 

B. Pode ser definido com muita 

precisão. 

C. É possível ser definido de várias 

maneiras. 

D. Deve ser definido apenas com 

base no parentesco. 

 
 
Questão 27 
 
Durante uma visita domiciliar, o 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

encontrou uma família formada por 

uma mãe de duas crianças (uma com 

seis e outra com quatro anos). O pai 

das crianças não mora com a família. 

Esta família é denominada de: 

 
A. Família nuclear. 

B. Família agregada. 

C. Família homossexual 

D. Família incompleta ou natural. 

 
 
 
 
 
 

Questão 28 
 
Dentre as muitas atribuições dos 

Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), a atividade que envolve 

mobilizar a comunidade e promover 

reuniões e encontros de grupos 

diferenciados, com vistas à promoção 

ou prevenção da saúde, é 

denominada de: 

 
A. Ação coletiva. 

B. Cadastramento. 

C. Ação intersetorial. 

D. Ação de direitos humanos. 

 
 
Questão 29 
 
Em reunião com a equipe foi definido 

que um Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) visitasse uma família que tem 

crianças fora da escola. É CORRETO 

este agente dizer que: 

 

A. Não vai, pois isso não é ação da 

saúde.  

B. Não vai, pois isso não é ação do 

ACS.  

C. Sim, ele irá, mas apenas 

acompanhando o psicólogo. 

D.  Sim, ele irá, pois essa é uma 
ação intersetorial que lhe 
compete.  

 
 
Questão 30 
 
A Estratégia Saúde da Família (ESF) 

representa uma forma de organizar o 

cuidado em saúde. Sobre a ESF, é 

CORRETO afirmar que: 

 
A. Objetiva a revisão do modelo 

assistencial vigente. 
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B. Deve ser entendido como um 

programa com ações 

verticalizadas. 

C. Visa à atenção direcionada 

prioritariamente a grupos como 

mulheres. 

D. Deve ser compreendido como um 

sistema de saúde para os 

desfavorecidos. 

 
 
Questão 31 
 
O atendimento da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) deve ser feito em 

conformidade com o princípio da 

integralidade, buscando indicar o 

encaminhamento de acordo com as 

linhas de cuidado. O conceito que se 

associa a essa ação é: 

 

A. Educação continuada. 

B. Estímulo à ação intersetorial.  

C. Abordagem multiprofissional. 

D. Redes de Atenção à Saúde. 

 
 
Questão 32 
 
Sobre o trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), em 

suas relações com a equipe de saúde 

e com a comunidade, é CORRETO 

afirmar que: 

 
A. Não envolve trabalho educativo. 

B. Educação está presente apenas 

como etapa da formação das 

equipes de saúde.  

C. Embora presente na ação do 

resto da equipe, é especial para o 

ACS pela proximidade com a 

comunidade. 

D. Na equipe de saúde, a ação 

educativa é exclusiva do ACS, 

não cabendo aos demais 

membros do grupo. 

 
 
Questão 33 
 
Uma agente realizou uma ação 

educativa com a comunidade com 

orientações sobre o coronavírus, 

utilizando um modelo vertical de 

educação em saúde. Isso quer dizer 

que: 

 
A. Focou em escutar as pessoas a 

partir de suas dúvidas. 

B. Preocupou-se apenas em 

transmitir informações.  

C. Valorizou o conhecimento das 

pessoas. 

D. Propôs um diálogo. 

 
 
Questão 34 
 
Processo por meio do qual se reúnem 

todas as informações para que uma 

equipe de saúde conheça o território 

e a população residente sob sua 

responsabilidade, é denominado: 

 

A. Informatização. 

B. Cadastramento. 

C. Diagnóstico local. 

D. Planejamento situacional. 

 
 
Questão 35 
 
Uma Rede de Atenção tem como 

razão de ser uma população sob sua 

responsabilidade. O Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) participa 

do conhecimento de uma população 

sob cuidado de uma equipe, por meio: 
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A. Da territorialização. 

B. Da abordagem coletiva.  

C. Do cadastramento da população 

adscrita. 

D. Da realização de atividades 

coletivas de mobilização 

comunitária. 

 
 
Questão 36 
 
Ao abordar o conceito de território, 

podem-se considerar dois sentidos: 

território processo e território solo. 

Território processo é: 

A. Forma naturalizada do espaço 

físico. 

B. Forma geográfica de organização 

de um espaço.  

C. Produto de uma dinâmica social 

nunca acabada. 

D. Um local dado geograficamente e 

definido sem mudanças. 

 
 
Questão 37 
 
Uma unidade de saúde da família, 

para atuar, precisa definir sua 

população de abrangência, que será 

sua responsabilidade sanitária e com 

a qual constituirá vínculo permanente. 

A esse processo que define o vínculo 

entre as comunidades, as equipes e 

unidades de saúde, dá-se o nome de: 

 
A. Vigilância. 

B. Adscrição da clientela.  

C. Composição da equipe. 

D. Referência e contrarreferência. 

 
 
 
 

Questão 38 
 
O objetivo da visita domiciliar é 

proporcionar dados e ações 

fundamentais voltadas ao processo 

de trabalho do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS). Nas alternativas abaixo 

temos exemplos da importância da 

realização das visitas domiciliares, 

EXCETO: 

 

A. Identificar famílias que 

necessitam de acompanhamento 

mais frequente ou especial. 

B. Divulgar e explicar o 

funcionamento do serviço de 

saúde e quais as atividades 

disponíveis. 

C. Identificar moradores por faixa 

etária, sexo, raça, além de 

determinadas situações especiais 

como gravidez, desnutrição, 

doenças crônicas, pessoas com 

deficiência, etc. 

D. Orientar a população quanto ao 

uso correto de medicamentos, 

assim como intervir nas 

prescrições dos mesmos, quando 

for necessário, na finalidade de 

uma resposta terapêutica melhor. 

 
 
Questão 39 
 
A visita domiciliar é o ponto central do 

trabalho do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS). Ao entrar na casa de 

uma família, o ACS entra não 

somente no espaço físico, mas em 

tudo o que este espaço representa. 

Diante da observação acima, é 

CORRETO dizer sobre a Visita 

Domiciliar do ACS que: 
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A. O ACS deve ter claro a sua 

função de orientar, monitorar, 

esclarecer e ouvir, exercendo um 

papel de educador, buscando 

conciliar suas demandas com as 

da família. 

B. O tempo da visita deve ser 

definido pelo ACS em acordo com 

suas necessidades, pois dada a 

prioridade a família compreenderá 

qualquer demora. 

C. O ACS deve ir semanalmente as 

casas de seu território, 

independente da autorização. 

D. Fazer uma visita não programada 

e não planejada, pois isso ajuda a 

aproximar da família. 

 
 
Questão 40 
 
O processo de atuação do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) é de 

base territorial. O espaço geográfico 

de atuação do ACS, é definido como: 

 
A. Microárea. 

B. Território. 

C. Lócus. 

D. Bairro 
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