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CONTRATAÇÃO

POR

TEMPO
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A

NECESSIDADE

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

Data e horário da prova:
Sábado, 21/6/2014, às 14h

A

AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE

•

A

IC

•

Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
o um cartão de respostas ótico personalizado.
Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão
corretas.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas,
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

PL

•

D

INSTRUÇÕES

Sem ação as palavras são simples murmúrios.

•
•
•

A

PR

•
•
•

VA

•
•

Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas do início da prova.
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e
retirar-se da sala.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material
transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo
fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico;
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica;
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

O

•

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

•

•
•
•
•

Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s)
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.
Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa.
O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos
locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou
azul, o espaço a ela correspondente.
Marque as respostas assim:

Texto 2 para responder as questões de 3 a 6.

4

Texto 1 para responder as questões 1 e 2.
7

10

13

16

19
20

A

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 10

O agente comunitário de saúde (ACS) atua na
prevenção de doenças e na promoção da saúde por meio de
visitas individuais ou coletivas aos domicílios ou às
comunidades. As atividades são desenvolvidas de acordo
com regras do Sistema Único de Saúde (SUS) e sob
supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou
federal.
A Lei no 11.350/2006 considera como atividades
do ACS: a utilização de instrumentos para diagnóstico
demográfico e sociocultural da comunidade; a promoção de
ações de educação para a saúde individual e coletiva; o
registro, para fins exclusivos de controle e planejamento
das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e
outros agravos à saúde; o estímulo à participação da
comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da
saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas à
comunidade para monitoramento de situações de risco à sua
família; e, a participação em ações que fortaleçam os elos
entre o setor da saúde e outras políticas que promovam a
qualidade de vida.

D

1

A

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questões de 1 a 25

IC

Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/
182028/100202_291.pdf?sequence=1>. Acesso em: 7/6/2014,
com adaptações.

QUESTÃO 3________________________

PL

Com base na norma culta da língua portuguesa, assinale a
alternativa correta quanto à interpretação do período “O
agente comunitário de saúde (ACS) atua na prevenção de
doenças e na promoção da saúde por meio de visitas
individuais ou coletivas aos domicílios ou ás comunidades.”
(linhas de 1 a 4).

A

Disponível em: <http://smsdc-cms-parqueroyal.blogspot.com.br/
2012/10/04-de-outubro-dia-do-agente-comunitario.html>.
Acesso em: 8/6/2014, com adaptações.

(A)

QUESTÃO 1 _______________________

(B)
(C)

PR

(D)

O termo “elo de ligação” representa o sujeito
deslocado da oração cujo núcleo do predicado é o
verbo “tornaram”.
“Acreditando” encontra-se na forma nominal
denominada particípio passado irregular.
O vocábulo “que” é pronome relativo que retoma a
palavra “Acreditando”.
A expressão “casa a casa” é classificada como
adjunto adnominal da oração.
De acordo com a norma culta da língua portuguesa,
na oração “é possível contribuir na mudança”, devese substituir o termo sublinhado por para a.

O

(A)

VA

Considerando aspectos gramaticais do texto, assinale a
alternativa correta.

(E)

Com base na norma culta da língua portuguesa, assinale a
alternativa que reescreve corretamente o período
“Acreditando que é possível contribuir”.
Por acreditarem na possibilidade de auxiliar.
Ao acreditarem que é possível apoiar.
Quando acreditam que é viável colaborar.
Para acreditarem na viabilidade de cooperar.
Se acreditarem na perspectiva de ajudar.
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(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 4________________________

QUESTÃO 2 _______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

Atuando na prevenção e na promoção da saúde, o
agente comunitário de saúde (ACS) visita indivíduos
em domicílios ou comunidades.
Mediante visitas individuais ou coletivas a
domicílios e comunidades, o agente comunitário de
saúde (ACS) tem sua atuação direcionada à
prevenção de doenças e à promoção de saúde.
O agente comunitário de saúde (ACS) desempenha
sua função na prevenção e na promoção de visitas
individuais ou coletivas a domicílios ou a
comunidades.
O agente comunitário de saúde (ACS) previne
doenças e promove saúde durante visitas a
comunidades em domicílio.
Por intermédio de visitas individuais, coletivas e
domiciliares, o agente comunitário de saúde (ACS)
influencia a comunidade, promove saúde e previne
doenças.

Assinale a alternativa que apresenta trecho no qual o uso da
crase é facultativo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“visitas individuais ou coletivas aos domicílios ou às
comunidades” (linhas 3 e 4).
“doenças e outros agravos à saúde” (linhas 13 e 14).
“estímulo à participação da comunidade” (linhas 14 e
15).
“monitoramento de situações de risco à sua família”
(linhas 17 e 18).
“visitas domiciliares periódicas à comunidade”
(linhas 16 e 17).
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QUESTÃO 5 _______________________

(D)

A respeito do texto, assinale a alternativa que indica o
correto significado do vocábulo conforme o contexto no qual
ele foi empregado.

(E)

“instrumentos” (linha 9) = ferramentas.
“fins” (linha 12) = finais.
“elos” (linha 18) = vínculos.
“periódicas” (linha 16) = esporádicas.
“agravos” (linha 14) = afrontas.

Com relação ao processo de formação de palavras, é correto
afirmar que os vocábulos “Oficialmente” (linha 1) e
“facilmente” (linha 18) são formados, respectivamente, por
derivação

(D)
(E)

Texto 3 para responder as questões de 7 a 10.

Oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde
em 1991, o então Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS) teve início no fim da década de 1980 como
uma iniciativa de algumas áreas do Nordeste (e outros
lugares, como o Distrito Federal e São Paulo) em buscar
alternativas para melhorar as condições de saúde de suas
comunidades. Era uma nova categoria de trabalhadores,
formada pela e para a própria comunidade, atuando e fazendo
parte da saúde prestada nas localidades.
Hoje, a profissão de agente comunitário de saúde
(ACS) é uma das mais estudadas pelas universidades de todo
o País. Isso pelo fato de os ACS transitarem por ambos os
espaços – governo e comunidade – e intermediarem essa
interlocução.
O ACS tem um papel muito importante no
acolhimento, pois é membro da equipe que faz parte da
comunidade, o que permite a criação de elos mais facilmente,
propiciando o contato direto com a equipe.

10

13

PR

16

VA

7

O

4

18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 7 _______________________
A respeito da pontuação de trechos do texto, assinale a
alternativa correta.

(B)
(C)

Na linha 2, a vírgula inserida após o termo “em
1991” é facultativa.
Na linha 3, aspas podem substituir os parênteses que
acompanham a sigla “PACS”.
Nas linhas 4 e 5, o parêntese que antecede o trecho “e
outros lugares” pode ser substituído por dois pontos.
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“áreas” (linha 4) e “condições” (linha 6).
“então” (linha 2) e “início” (linha 3).
“Saúde” (linha 1) e “País” (linha 12).
“saúde” (linha 10) e “comunitário” (linha 10).
“própria” (linha 8) e “profissão” (linha 10).

Acerca das informações do texto, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Na linha 12, o vocábulo “ambos” pode ser
substituído por todos, mantendo-se a coerência da
informação.
O termo “governo e comunidade” (linha 13)
encontra-se isolado na oração por se tratar de aposto
explicativo da expressão que o antecede.
No trecho “pelo fato de os ACS transitarem” (linha
12), o termo sublinhado pode ser substituído por dos,
preservando-se a correção gramatical.
Em “de suas comunidades” (linhas 6 e 7), o pronome
possessivo se refere aos “Agentes Comunitários de
Saúde” (linhas 2 e 3).
Na linha 1, o referente da palavra “implantado” é
“Ministério da Saúde”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 11 a 15

Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php?
conteudo=agente_comunitario_saude>. Acesso em: 8/6/2014,
com adaptações.

(A)

A

No que se refere à acentuação gráfica, assinale a alternativa
cujas palavras são acentuadas segundo a mesma regra
gramatical.

QUESTÃO 10_______________________

A

1

QUESTÃO 9________________________

PL

(B)
(C)

conjunção coordenativa explicativa e pronome
relativo.
pronome relativo e pronome relativo.
pronome relativo e conjunção subordinativa
consecutiva.
conjunção subordinativa causal e conjunção
subordinativa causal.
conjunção subordinativa consecutiva e conjunção
coordenativa explicativa.

sufixal e sufixal.
imprópria e sufixal.
regressiva e imprópria.
sufixal e regressiva.
parassintética e sufixal.

D

Nos trechos “participação em ações que fortaleçam os elos”
(linha 18) e “outras políticas que promovam a qualidade de
vida” (linhas 19 e 20), os termos sublinhados classificam-se,
respectivamente, em

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A

QUESTÃO 6 _______________________

(A)

QUESTÃO 8________________________

IC

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na linha 13, o termo “governo e comunidade” pode
ser isolado por vírgulas.
Na linha 10, a vírgula que sucede o advérbio “Hoje”
é obrigatória.

QUESTÃO 11_______________________
Qual é a terça parte de 3 ?
(A)

3 .

(B)

(1,5) .

(C)

(1,5) .

(D)
(E)

.
3 .
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
Questões de 16 a 20

QUESTÃO 12 ______________________

As ações e os serviços públicos de saúde que interagem no
SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes da
Constituição Federal. Em relação aos princípios do SUS,
assinale a alternativa correta.

(B)

(C)

QUESTÃO 13 ______________________

(A)
(B)

PR

O

VA

O agente comunitário de saúde fez um levantamento em
determinada comunidade e constatou que de 48 pessoas
entrevistadas, 13 já contraíram catapora, 16 contraíram
caxumba e 4 contraíram as duas doenças. Nessas condições,
quantas não contraíram nenhuma das duas doenças
mencionadas?
15.
19.
23.
25.
30.

QUESTÃO 17_______________________
Acerca do Cartão Nacional de Saúde do SUS, assinale a
alternativa correta.

QUESTÃO 14 ______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

PL

2 horas.
2 horas e 40 minutos.
3 horas.
3 horas e 40 minutos.
4 horas.

A

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

IC

Um litro de soro fisiológico foi administrado a um paciente,
à razão de 60 gotas por minuto. Após 40 minutos do início da
administração, o enfermeiro alterou a taxa de gotejamento
para 80 gotas por minuto. Considerando que 1 mL
corresponde a 20 gotas e que o processo não foi
descontinuado, qual é o tempo necessário para que o frasco
de soro seja totalmente esvaziado?

(C)

(D)

(E)

de acordo com o Art. 207 da Lei Orgânica do Distrito
Federal, assinale a alternativa que apresenta uma
competência do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal.
(A)

De maneira simplificada, pode-se definir a meia vida de um
medicamento como o tempo necessário para que o organismo
elimine metade da quantidade de substância ingerida. Se um
paciente ingeriu 80 mg de um medicamento com meia vida
igual a 20 minutos, após quanto tempo restarão 10 mg do
medicamento no organismo dele?
10 minutos.
20 minutos.
40 minutos.
1 hora.
1 hora e 20 minutos.
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Só é fornecido a pessoas de baixa renda.
Pode ser utilizado em todos os países do Mercosul
para atendimento gratuito à saúde.
No Mercosul, pode ser utilizado somente em
instituições de saúde do Chile e da Argentina para
atendimento gratuito.
Fora do Brasil, pode ser utilizado somente em
instituições de saúde do Uruguai para atendimento
gratuito.
Pode ser utilizado por qualquer cidadão brasileiro,
independentemente da renda familiar.

QUESTÃO 18_______________________

QUESTÃO 15 ______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A equidade é o princípio que busca reduzir as
disparidades regionais e sociais existentes.
A universalidade demonstra que a saúde deve levar
em consideração as necessidades específicas de
pessoas ou grupo de pessoas, ainda que minoritárias
em relação à população.
A integridade é efetivada por meio de ampla
cobertura dos serviços de saúde em níveis primário,
secundário e terciário, priorizando o atendimento
terciário.
A igualdade da assistência à saúde concretiza-se por
meio do sistema de cotas, no atendimento, para
negros e índios.
A fraternidade é prestada por meio das Organizações
não Governamentais de serviços especiais.

A

(A)

3,5%.
6,5%.
7,5%.
8%.
15%.

D

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16_______________________

A

Um distribuidor de combustíveis vende uma mistura formada
por 70% de gasolina e 30% de álcool, que são adquiridos por
ele, separadamente. Hoje haverá um aumento de 5% no
preço da gasolina e 10% no preço do álcool. Considerando
que esses são os únicos aumentos nos produtos, que aumento
ele deverá dar à mistura, de modo a não alterar a margem de
lucro?

(B)

(C)

(D)
(E)

Transportar, em ambulâncias da rede pública de
saúde do Distrito Federal, pacientes do entorno até os
hospitais do DF, conforme a necessidade de cada
localidade.
Garantir o atendimento integral à saúde da criança e
do adolescente, basicamente por meio de parcerias
com a rede privada de saúde do DF.
Orientar o planejamento familiar, com a utilização de
ação coercitiva por parte de instituições públicas ou
privadas para garantir a redução da natalidade.
Garantir o atendimento médico-geriátrico ao idoso na
rede de serviços públicos.
Garantir a assistência integral ao portador de
qualquer doença infectocontagiosa, exceto ao
portador do vírus da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (SIDA), pois a ação já é desenvolvida pelo
Ministério da Saúde.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

atenção básica.
programa Saúde Social.
clínica de Saúde Especializada.
programa de acesso a medicamentos.
atenção municipal especializada.

(A)

(B)

resolutividade.
longevidade.
integralidade da assistência.
participatividade.
intersetorialidade.

(D)

(E)

PL

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

IC

O desenvolvimento de ações integradas entre os serviços de
saúde e outros órgãos públicos, com a finalidade de articular
políticas e programas de interesse para a saúde, cuja
execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do
SUS, potencializando, assim, os recursos financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando
duplicidade de meios para fins idênticos, é conhecido como

A

QUESTÃO 20 ______________________

NOÇÕES DE MICROINFORMÁTICA
Questões de 21 a 25

VA

A

QUESTÃO 21 ______________________

QUESTÃO 23_______________________
Em relação à lixeira, no Windows em suas configurações
originais, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

PR

O

Considere os números inseridos em uma planilha do
Microsoft Excel. Se, na célula D4, for digitado o
comando =SOMA(A1:B3) e teclado enter, o valor
apresentado na célula D4 será igual a
10.
25.
26.
35.
#.

(C)

(E)

QUESTÃO 22 ______________________
Observe o texto a seguir, digitado no Microsoft Word, com o
primeiro parágrafo selecionado.
A unidade já está funcionando com a equipe
Estratégia Saúde da Família (ESF) de Engenho
Velho, com os serviços de prevenção e promoção de
saúde.
A reforma consiste na troca do piso,
esquadrias, caixa d’água, rede hidráulica, elétrica,
armários e ainda toda a pintura.
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A reforma consiste na troca do piso,
esquadrias, caixa d’água, rede hidráulica, elétrica,
armários e ainda toda a pintura.
A unidade já está funcionando com a equipe
Estratégia Saúde da Família (ESF) de Engenho
Velho, com os serviços de prevenção e promoção de
saúde.
A unidade já está funcionando com a equipe
Estratégia Saúde da Família (ESF) de Engenho
Velho, com os serviços de prevenção e promoção de
saúde.
A reforma consiste na troca do piso,
esquadrias, caixa d’água, rede hidráulica, elétrica,
armários e ainda toda a pintura.
A unidade já está funcionando com a equipe
Estratégia Saúde da Família (ESF) de Engenho
Velho, com os serviços de prevenção e promoção de
saúde.
A reforma consiste na troca do piso,
esquadrias, caixa d’água, rede hidráulica, elétrica,
armários e ainda toda a pintura.
A unidade já está funcionando com a equipe
Estratégia Saúde da Família (ESF) de Engenho
Velho, com os serviços de prevenção e promoção de
saúde.
A reforma consiste na troca do piso,
esquadrias, caixa d’água, rede hidráulica, elétrica,
armários e ainda toda a pintura.
A unidade já está funcionando com a equipe
Estratégia Saúde da Família (ESF) de Engenho
Velho, com os serviços de prevenção e promoção de
saúde.

D

O conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo,
situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde,
voltadas para a promoção da saúde, prevenção de agravos,
tratamento e reabilitação e a(o)

Se, nesse momento, o usuário teclar CTRL + X, posicionar o
cursor abaixo do segundo parágrafo e teclar CTRL + V, o
resultado final será o seguinte:

A

QUESTÃO 19 ______________________

Uma vez enviado para a lixeira, o arquivo jamais
poderá ser aberto no futuro.
O arquivo enviado para a lixeira pode ser restaurado,
e o usuário escolhe a pasta onde ele será copiado.
O arquivo enviado para a lixeira pode ser restaurado,
e será copiado na pasta onde estava antes de ser
excluído.
Não é possível enviar arquivos do sistema para a
lixeira.
No Windows 7, a lixeira é esvaziada
automaticamente a cada 30 dias.

QUESTÃO 24_______________________
O servidor de um posto de saúde suspeita que o computador
que utiliza está infectado com vírus e, por isso, pretende
adquirir um antivírus. Assinale a alternativa que apresenta o
nome de um antivírus disponível no mercado.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Explorer.
Chrome.
OpenOffice.
Firewall.
Avast.
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QUESTÃO 25 ______________________

QUESTÃO 29 ______________________

O setor responsável pela tecnologia de informação de um
centro de saúde criou uma rede interna, fechada e exclusiva,
com acesso somente para os funcionários desse centro de
saúde. Considerando essa situação hipotética, é correto
afirmar que a melhor denominação para a rede criada é

O cadastramento das famílias

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

internet.
extranet.
intranet.
localnet.
lan house.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 26 a 50

possibilita conhecer as reais condições de vida das
famílias residentes na área de atuação da equipe.
contribui para o levantamento exclusivo de dados
relativos ao sexo e à faixa etária.
ajuda a conhecer as doenças, mas não favorece o
planejamento de educação em saúde.
é a última etapa feita pelo ACS.
permite conhecer apenas a qualidade das pessoas da
comunidade, principalmente relacionada ao credo
(religião).

QUESTÃO 30 ______________________

QUESTÃO 26 ______________________

A respeito da visita domiciliar feita por um ACS, assinale a
alternativa correta.

Quanto às funções do ACS, segundo a Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB), é correto afirmar que a ele cabe

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

VA

QUESTÃO 27 ______________________

O

A Estratégia Saúde da Família, fundamentada na Política
Nacional de Atenção Básica (PNAB), visa à reorganização
da atenção básica no País. Para que essa reorganização
ocorra, é necessário que o número de ACS seja suficiente
para cobrir
10% da população cadastrada.
20% da população cadastrada.
50% da população cadastrada.
80% da população cadastrada.
100% da população cadastrada.

A

IC
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31 ______________________

Assinale a alternativa que apresenta a técnica de
levantamento das condições de vida e de saúde/doença da
população, que é utilizada pelo ACS.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PR

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É dispensável o planejamento da visita domiciliar.
É interessante combinar com a família o melhor
horário para a visita.
Não existe necessidade de informar o motivo da
visita.
Deve-se chamar a pessoa pelo apelido, após a
primeira visita.
Faz-se desnecessária, após a segunda visita, a
permissão para entrada no domicílio.

PL

(B)

coordenar a manutenção e a conservação dos
equipamentos odontológicos.
obter perfil epidemiológico e programar a saúde bucal
de forma sistemática.
cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter
os cadastros atualizados.
acompanhar consultas clínicas e realizar pequenos
procedimentos cirúrgicos.
realizar consulta de enfermagem e atividades de
grupo junto com o enfermeiro.

A

(A)

D

(*) A sigla ACS, usada nas questões a seguir, refere-se a
Agente Comunitário de Saúde.

Preenchimento de fichas criadas pela própria equipe.
Visita domiciliar, mediante sorteio, com montagem de
uma amostra.
Mapeamento da área de atuação com base em dados
exclusivos do governo.
Cadastramento apenas das famílias que apresentam
doenças e agravos específicos.
Levantamento de dados, por meio de instrumento
específico, durante o cadastro da família.

QUESTÃO 32 ______________________
O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) é um

QUESTÃO 28 ______________________
De acordo com o Decreto no 3.189/1999, cabe ao ACS

(A)
(B)

(A)
(B)

(C)

(C)
(D)
(E)

ignorar registros de nascimentos e óbitos.
residir fora da própria comunidade para não se
envolver diretamente.
criar instrumentos individuais para diagnóstico
demográfico e sociocultural.
realizar visitas domiciliares periódicas para
monitoramento de situações de risco à família.
dedicar-se às situações de promoção da saúde, sem se
preocupar com a prevenção de doenças.
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(D)
(E)

instrumento de informação de agravos de notificação.
sistema de informações a respeito de orçamentos
públicos em saúde.
instrumento gerencial dos sistemas locais de saúde
por meio do qual se obtêm informações sobre
cadastros de famílias e outras condições.
setor de recursos humanos do Ministério da Saúde,
que oferece informações acerca do ACS.
sistema de informação do programa de agentes
comunitários de saúde (SIPACS).
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QUESTÃO 33 ______________________

(D)

Como relação à atualização das idades do cadastro de
famílias pelo Sistema de Informação da Atenção Básica
(SIAB), assinale a alternativa correta.

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

secreções, tais como fezes e vômitos.
contato com a mão do portador do bacilo.
utilização do mesmo assento do portador do bacilo.
secreções respiratórias e pelas gotículas de saliva.
compartilhamento de utensílios, mesmo que
esporadicamente.

(D)
(E)

QUESTÃO 39 ______________________
Diferentemente das mulheres, os homens não costumam
procurar os serviços de saúde. Por isso, é importante reverter
o preconceito e sensibilizar os homens para a mudança nessa
forma de agir. A esse respeito, o ACS pode ajudar a mudar
essa realidade, realizando ações e discussões voltadas para
problemas de saúde específicos da saúde do homem, tais
como

PL

QUESTÃO 35 ______________________

(C)

não priorizam investimentos.
são constituídos apenas para identificação de
problemas.
devem ser encarados como momentos de pouca
relevância.
são momentos que resultarão em punições dos
trabalhadores.
contribuem para a identificação das principais
necessidades de educação permanente.

A

A hanseníase é uma das doenças mais antigas que acomete o
ser humano e pode passar de uma pessoa para outra por meio
de

(A)
(B)

D

QUESTÃO 34 ______________________

Os processos autoavaliativos preconizados pelo Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica (PMAQ)

A

(C)
(D)
(E)

É realizada automaticamente pelo sistema.
É necessário entrar no cadastro da equipe e apertar
F5.
Deve-se apertar F3 e substituir a idade.
É realizada apenas pelo coordenador da equipe.
Deve-se entrar no cadastro da Ficha A e atualizar com
a tecla F10.

QUESTÃO 38 ______________________

IC

(A)
(B)

reduzir o consumo de líquidos e iniciar soro caseiro
em colher a cada dois minutos.
oferecer SRO na mamadeira a cada 20 minutos em
caso de vômito.

com manchas sem sensibilidade local.
com tosse com catarro há pelo menos três semanas.
sem comprometimento imunológico e boa saúde.
com presença de cicatriz no braço direito.
que convivem ou têm contato com o bacilo da
hanseníase.

VA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A

Considerando que a tuberculose é uma doença que tem cura,
o ACS deve realizar busca ativa dos casos na respectiva área
de atuação, principalmente em pessoas

QUESTÃO 36 ______________________

redução da sede.
falta de apetite.
pouca urina.
emagrecimento.
excesso de energia.

PR

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O

Durante as visitas domiciliares, o ACS deve estar atento aos
sinais e sintomas do diabetes mellitus, entre os quais é
correto citar

Considerando hipoteticamente um quadro de diarreia, há uma
semana, em uma criança da comunidade, o ACS deve
realizar a seguinte orientação:

(C)

reduzir o consumo de líquidos e iniciar água de coco.
aumentar o consumo de líquidos e não utilizar o soro
caseiro.
aumentar o consumo de líquidos e iniciar o soro de
reidratação oral (SRO).
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o diagnóstico precoce do câncer de próstata.
o uso de anticoncepcionais orais.
os cuidados com o recém-nascido.
a prevenção do câncer de colo uterino.
a importância da mamografia.

QUESTÃO 40 ______________________
Quanto ao autoexame da mama, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Deve-se orientar a mulher a realizá-lo apenas deitada.
Pode ser realizado diante do espelho.
É necessário realizá-lo semanalmente.
Deve ser desestimulado para as mulheres.
É preciso procurar caroços grandes na altura do
pescoço.

QUESTÃO 41 ______________________

QUESTÃO 37 ______________________

(A)
(B)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considerando que os idosos são parte expressiva da
população brasileira, com relação à prevenção de queda no
domicílio, o ACS pode dar às pessoas idosas e seus
familiares a(s) seguinte(s) orientação(ões):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

evitar barras de proteção no banheiro.
manter o chão encerado e com soleiras elevadas.
retirar tapetes soltos e manter boa iluminação.
providenciar cadeiras, sofás e vasos sanitários mais
baixos.
deixar os níveis mais baixos dos armários para objetos
pouco usados.
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QUESTÃO 42 ______________________

(C)

O ACS, assim como toda a equipe, tem um papel
fundamental na saúde mental das pessoas da própria
comunidade. Existem várias doenças mentais, como
ansiedade e depressão, para as quais o ACS deve se atentar,
que podem ser geradas por

(D)

distúrbios endócrinos.
hipertensão e diabetes.
doenças reumatológicas.
hanseníase e tuberculose.
uso de álcool e outras drogas.

O ACS deve estar atento às condicionalidades do Programa
Bolsa Família, de forma a

Dose única ao nascer.
Duas doses com dois e quatro meses.
Duas doses ao nascer e com dois meses.
Três doses com dois, quatro e seis meses.
Com um ano de idade e reforço a cada 10 anos.

QUESTÃO 44 ______________________

A

QUESTÃO 48_______________________
No que se refere à educação popular em saúde, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

É feita para o povo, e não com o povo, com base em
uma situação hipotética.
O educando aprende a ler, de maneira crítica e
criativa, o mundo do educador.
É uma atividade pedagógica de domesticação, na qual
se estabelece uma relação de poder unilateral.
Resulta da participação e do protagonismo dos
profissionais de saúde, e não dos sujeitos envolvidos.
O processo de construção do conhecimento é uma
produção histórica e social, uma experiência
compartilhada.

Boletim Escolar.
Cartão Cidadão.
Cartão Nacional de Saúde.
Caderneta de Saúde da Criança.
Cartão do Sistema Único de Saúde.

VA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A

PL

O ACS deve preocupar-se quanto à saúde da criança,
colhendo e checando informações, durante as visitas
domiciliares, acerca da situação vacinal, do peso, da estatura,
do perímetro cefálico e do índice de massa corporal. Essas
informações se encontram disponíveis no(a)

agendar pré-natal para as gestantes.
desconsiderar os cuidados básicos em saúde.
verificar o calendário de vacinação dos idosos.
manter adultos frequentando postos de trabalho.
manter crianças e adolescentes em centros de lazer.

D

Acerca do esquema básico para a vacinação contra
tuberculose (BCG), assinale a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A

QUESTÃO 43 ______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 47 ______________________

IC

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

de transferência de renda, destinado às famílias em
situação de pobreza ou de extrema pobreza.
de ajuda do governo federal, que fornece cesta básica
às famílias em situação de extrema pobreza.
de pagamento de benefício de um salário mínimo para
idosos e pessoas com deficiência física ou mental.

QUESTÃO 45 ______________________

Concedem apoio técnico e financeiro a projetos que
atuam em hospitais.
Estimulam e apoiam iniciativas escolares, como
ambiente livre de tabaco.
Desencorajam modificações arquitetônicas que visam
à acessibilidade.
Privilegiam as práticas de saúde teóricas e não reais
da sociedade.
Evitam
intercâmbio
técnico-científico,
pois
privilegiam a troca de experiências.

PR

(A)

O

Com relação às estratégias preconizadas para implementação
da Política Nacional de Promoção da Saúde, assinale a
alternativa correta.

(B)
(C)
(D)
(E)

(D)
(E)

QUESTÃO 49_______________________
Segundo Paulo Freire, no processo de educação popular,
deve haver respeito com relação à maneira como o homem
vive em sociedade, à respectiva linguagem, religião,
sexualidade, aos próprios instrumentos de trabalho,
vestuário, culinária etc. Paulo Freire se refere ao respeito à
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 50_______________________
Quanto às noções básicas de ética e cidadania, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)

QUESTÃO 46 ______________________

(C)

O Programa Bolsa Família é um programa
(D)
(A)
(B)

de alfabetização de adultos e idosos.
destinado exclusivamente a manter crianças e
adolescentes na escola.
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arte.
saúde.
educação.
cultura.
cidadania.

(E)

Cidadania é uma realidade sempre efetiva e para
todos.
O desafio ético para uma nação é o de universalizar os
direitos reais.
Os analfabetos, ao conquistarem o direito de voto, não
ampliaram a cidadania.
Efetivar a cidadania e a consciência coletiva não é
indicação de desenvolvimento moral e ético.
É preciso fundar uma responsabilidade coletiva, tendo
em mira um bem próprio (particular/individual).
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