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CARGO:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
INSTRUÇÕES

CONCURSO PÚBLICO

Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS
personalizado.
O caderno de questões está numerado sequencialmente e contém40(quarenta) questões.
ATENÇÃO!
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão
corretas.
Verifique se os seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS estão corretos.
Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que
mais adequadamente a responde.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.
Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE
RESPOSTAS devidamente assinado.
Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS:
O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter
qualquer 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, conforme o exemplo a
seguir:
A

B

C

D

E

A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com
mais de uma alternativa assinalada.
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local de
provas.
Você dispõe de três horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS.
Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do seu início.
Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de
máquina calculadora.
Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos.
A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do
Candidato.
.........................................................................................................................................................
FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO
___________________________________________
Assinatura do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA
Analise a charge abaixo:

10-Pois me faz tocar o céu, ver você sorrir
11-Vem, lua, vem
12-Vem dançar pra mim
13-Ninguém em seu lugar
14-Então deixa a noite seguir
15-Bom poder brindar que você está aqui
16-Dona do meu pensamento, você, nossa história
17-Dona do meu pensamento, você, nossa história
(www.letrasmusicas.com.br)
3. O uso da vírgula nas linhas 11 e 16, justificam-se:

(www.chargesriodejaneiro.com.br)
1. Na segunda caixa de diálogo, aparece qual figura de
linguagem:
A.
B.
C.
D.
E.

Sinestesia.
Aliteração.
Antonomásia.
Hipérbato.
Prosopopeia.

2. Assinale a opção em que todas as palavras estão
grafadas corretamente:
A.
B.
C.
D.
E.

Pretensão, expansão, ascensão, aspersão.
Excesso, ressurgir, regreção, ressureição.
Repulssa, compussório, consensual, assimétrico.
Recurso, diversão, impulssivo, falasse.
agussar, carapuça, absorção, retenção.

Leia o fragmento do texto responda às questões 03, 04
e 05.
1-Seremos donos do nosso amanhã
2-Se estivermos unidos
3-Em sintonia com os nossos sonhos
4-Mesmo se não formos iguais
5-Pois não somos iguais, eu
6-Caminho no meio da multidão
7-Eu me sinto à vontade
8-Pois partilhamos noites, ruas e sonhos
9-Como se fôssemos iguais

A.
B.
C.
D.
E.

Por separar orações coordenadas assindéticas.
Por isolar vocativo.
Por isolar elipses.
Por isolar elementos enumerativos.
Por isolar orações adverbiais.

4. Marque a opção CORRETA, quanto as justificativas
abaixo
A.
B.
C.
D.
E.

O verbo “caminho”(L.06) está 3º pessoa do singular.
O modo do verbo “está”(L.15) é o imperativo.
O tempo verbal de “sinto”(L07) é o futuro.
O verbo “dançar”(L.12) está no infinitivo.
O verbo “deixa” ( L.14) está na 1º pessoa do plural.

5. Marque a alternativa CORRETA quanto à função do
SE presente na linha 02 do texto:
A.
B.
C.
D.
E.

Pronome apassivador.
Pronome reflexivo.
Partícula expletiva.
Parte integrante do verbo.
Conjunção condicional.
Leia o trecho abaixo:

“Há tempos me perguntaram umas menininhas, numa
dessas pesquisas, quantos diminutivos eu empregara no
meu livro A rua dos Cataventos. Espantadíssimo, disselhes que não sabia. Nem tentaria saber, porque poderiam
escapar-me alguns na contagem. Que essas estatísticas,
aliás, só poderiam ser feitas eficientemente com o auxílio
de robôs. Não sei se as menenininhas sabiam ao certo o
que era um robô. Mas a professora delas, que mandara
fazer as perguntas, devia ser um deles.” (Trecho da
crônica De como não ler um poema, de Mário Quintana
(www.cronicasatuais.com.br)
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6. Sobre a função do vocábulo que em destaque no texto,
marque a alternativa CORRETA:

D. Lamentoso, tarde, contente.
E. Sussurrar, manhã, lamentoso.

A.
B.
C.
D.
E.

10.Leia a oração abaixo e marque o termo acessório :

Função de substantivo.
Função de pronome.
Função de preposição.
Função de conjunção integrante.
Função expletiva.

7. Analise as afirmações presentes no parênteses abaixo,
e marque a SEQUÊNCIA INCORRETA
1. Joana chegou cansada do trabalho (predicado
verbo-nominal).
2. Os alunos responderam às questões (predicado
verbal).
3. Os trabalhadores estavam furiosos (predicado
nominal).

A. V V V
B. F F F
C. V F F
D. F V F
E. V V F

...” Amanhã, a funcionária irá assinar o contrato”
A.
B.
C.
D.
E.

CONHECIMENTOS GERAIS
11.Segundo o Relatório da Associação Brasileira das
Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), somando
todos os estados, o rebanho bovino brasileiro
aumentou em 140% nos últimos dez anos. O Brasil
encerrou o ano de 2018 registrando crescimento no
Produto Interno Bruto (PIB), que atingiu R$ 6,83
trilhões.
https://www.comprerural.com/top-10-municipios-com-maioresrebanhos-de-gado-do-brasil/

Que Estado do Brasil ganha destaque com quatro
municípios entre os 10 maiores rebanhos bovinos do
país:

8. Marque a única opção em que o uso da crase é
facultativo:
A.
B.
C.
D.
E.

Foi à França.
Ela se referiu à minha amiga.
Voltamos à cidade natal.
Eis a senhora à qual me referi.
Chegamos àquele lugar que você nos falou.

Funcionária
Amanhã
Assinar
Irá
Contrato

A. Rio de Janeiro.
B. São Paulo.
C. Pará
D. Paraná.
E. Minas Gerais.

9. Analise o fragmento e responda:
“...pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu
um pouco, e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de
água como se fosse uma bênção. Ali perto mesmo a
cidade murmurava, estalava com seus ruídos
vespertinos, ranger de bondes, buzinar impaciente de
carros, vozes indistintas; mas ele via apenas algumas
árvores, um canto de mato, uma pedra escura. Ali perto,
dentro de uma casa fechada, um telefone batia,
silenciava, batia outra vez, interminável, paciente,
melancólico. Alguém com certeza já sem esperança,
insistia em querer falar com alguém.” (Trecho do texto
O mato, de Rubem Braga).
(www.textosderubembraga.com.br)
As palavras em destaque no texto, podem ser substituídas,
sem prejuízo semântico respectivamente por:
A. Sussurrar, tarde, feliz.
B. Suspirar, manhã, taciturno.
C. Reclamar, tarde, triste.

12.Com a intenção de estimular a população na prevenção
e no diagnóstico ao câncer da pele, em 2014 a
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) deu
início ao movimento de combate ao câncer da pele
batizado de:
A.
B.
C.
D.
E.

Dezembro Azul
Novembro amarelo.
Dezembro Laranja.
Novembro Laranja.
Novembro rosa.

13.As notas do Pisa (Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes) de 2018 divulgadas na terçafeira (3) revelam que, na última década, o Brasil ficou
estagnado nas últimas posições em leitura, matemática
e ciências, áreas de aprendizagem avaliadas pelo
exame. A mais recente edição da prova foi aplicada a
alunos de 15 anos em 79 países. Nas três disciplinas, o
Brasil ficou abaixo da média dos participantes.
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https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/12/03/Como-o-Pisa-revela-umad%C3%A9cada-de-estagna%C3%A7%C3%A3o-do-ensino-no-Brasil

Sendo o resultado do Pisa, a melhor Educação do
mundo é do(a)`
A.
B.
C.
D.
E.

Canadá.
Finlândia.
Polônia.
Japão.
China

14.São Francisco é um município brasileiro localizado
na Região Geográfica Imediata de Sousa, Estado da
Paraíba. Sua população em 2010, segundo dados do
IBGE, é de:
A.
B.
C.
D.
E.

3.364 habitantes.
3.456 habitantes.
3.264 habitantes.
3.154 habitantes.
3.556 habitantes.

15. É
considerado
um
dos
biomas
de maior biodiversidade. A vegetação é bastante
diversificada, abrangendo formas campestres, como
os campos limpos, e formações florestais densas.
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Amazônia.
Cerrado.
Caatinga.
Mangue.
Mata Atlântica.

16.O município de São Francisco possui uma área
territorial de126,7 km². Seu Limite Geográfico ao
Leste é:
A.
B.
C.
D.
E.

Santa Cruz.
São Domingos.
Sousa.
Pombal.
Aparecida.

17.A respeito do Poder Judiciário, assinale a alternativa
INCORRETA:
A. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão máximo
do Judiciário, composto por 6 ministros indicados pelo
Presidente da República, que também devem ter
aprovação do Senado.
B. O Supremo deve zelar pelo cumprimento da
Constituição e dar a “voz final” em conflitos que
envolvam normas constitucionais.

C. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) está abaixo do
STF e julga causas criminais que envolvam pessoas
que estão em cargos com o “foro privilegiado.
D. Nas Justiças Estaduais, cada estado tem o seu Tribunal
de Justiça (TJ) e os Juízes Estaduais.
E. Os integrantes do TJ são os chamados
desembargadores (juízes de segunda instância) e
podem contestar e avaliar a decisão de juízes estaduais
(primeira instância).
18.De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a cada
infração cometida são computados os seguintes
números de pontos:
I.
II.
III.
IV.

Gravíssima - sete pontos.
Grave - cinco pontos.
Média - quatro pontos.
Leve - três pontos.

Estão CORRETAS as alternativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III, apenas.
I, II e IV apenas.
II, III e IV, apenas.
I, e II, apenas.
I, II, III e IV.

19.O termo Conflito Étnico identifica qualquer conflito
que tenha em sua essência o choque de pessoas com
origens:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Religiosas.
Raciais.
Culturais.
Sociais.
Geográficas.

20.As Regiões brasileiras correspondem às divisões do
território nacional com base em critérios,
como
aspectos
naturais,
sociais,
culturais e econômicos.
A Região mais populosa do Brasil é:
A.
B.
C.
D.
E.

Norte.
Sul.
Sudeste.
Centro-Oeste.
Nordeste
INFORMÁTICA

21.Qual o sistema básico de entrada e saída, que é o
primeiro programa a ser executado quando o
computador é ligado. Ele reconhece os componentes
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de hardware instalados, verifica se todos estão
funcionando e passa o comando do computador ao
sistema operacional, provendo a este informações
sobre o hardware da máquina.
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Processador.
Memória RAM.
Memória ROM.
BIOS.
Placa-mãe.

22.De acordo com a figura abaixo, a seta no canto
inferior esquerdo representa o(a):

A.
B.
C.
D.
E.

Diretório.
Arquivo.
Atalho.
Desktop.
Área de transferência.

23.É a área de exibição quando você liga o computador e
faz o logon do Windows. Quando você abre programas
ou pastas, eles são exibidos sobre a área de trabalho,
Nela também é possível colocar itens, como arquivos
e pastas, e organiza-los como quiser. A tela inicial do
Windows é composta de:
I.
II.
III.
IV.
V.

Menu iniciar
Barra de tarefas
Área de notificação
Ícones, pastas e atalhos
Papel de parede ou plano de fundo.
Estão CORRETAS as alternativas:

A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
I, II, e V, apenas.
I, III e V, apenas.
I, II, III, IV, V.

24.É um programa para você navegar na internet, lançado
em 2 de setembro de 2008 e hoje é o navegador mais
utilizado no mundo. Uma das vantagens dele é a

velocidade de processamento das páginas. Nele já vem
integrado proteção contra phishing e malware.
O conceito acima é do Navegador:
A.
B.
C.
D.
E.

Internet Explorer.
Google Chrome.
Mozilla Firefox.
Safari.
Microsoft Edge.

25.Segurança da Informação está relacionada com
proteção de um conjunto de dados, no sentido de
preservar o valor que possuem para um indivíduo ou
uma organização. O mecanismo de segurança da
informação de Controles lógicos são:
A. Barreiras que impedem ou limitam o acesso a
informação, que está em ambiente controlado,
geralmente eletrônico, e que, de outro modo, ficaria
exposta a alteração não autorizada por elemento mal
intencionado.
B. São barreiras que limitam o contato ou acesso direto
a informação ou a infra-estrutura (que garante a
existência da informação) que a suporta.
C. Um conjunto de dados criptografados, associados a
um documento do qual são função, garantindo a
integridade do documento associado, mas não a sua
confidencialidade.
D. Medida em que um serviço/informação é genuíno,
isto é, está protegido contra a personificação por
intrusos.
E. Usado em funções de "Hashing" ou de checagem,
consistindo na adição.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26.Segundo o art. 15 do ECA, a criança e o adolescente
têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como
pessoas humanas em processo de desenvolvimento e
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais
garantidos na Constituição e nas leis. O direito à
liberdade compreende os seguintes aspectos, entre
outros:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais.
B. Opinião e expressão;
C. Brincar, praticar esportes e divertir-se.
D. Participar da vida e comunitária e política, com
restrição e acompanhamento.
E. Participar da vida política, na forma da lei.
27.De acordo art.18A, parágrafo único, inciso I do ECA,
castigo físico é uma ação de natureza disciplinar ou
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punitiva aplicada com o uso da força física sobre a
criança ou o adolescente que resulta em:

III. A participação individual e coletiva do jovem em
ações que contemplem a defesa dos direitos da
juventude ou de temas afetos aos jovens.
IV. A efetiva inclusão dos jovens nos espaços
públicos de decisão com direito a voz e voto.

Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Sofrimento físico ou lesão.
Humilhação.
Ameaça grave.
Ridicularizacão.
Pressão Psicológica.

28.Sobre o art. 19-B do ECA, que trata da criança e o
adolescente em programa de acolhimento institucional
ou familiar e que poderão participar de programa de
apadrinhamento, assinale a alternativa INCORRETA:
A. O apadrinhamento consiste em estabelecer e
proporcionar à criança e ao adolescente vínculos
externos à instituição para fins de convivência familiar
e comunitária e colaboração com o seu
desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico,
cognitivo, educacional e financeiro.
B. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de
16 (dezesseis) anos não inscritas nos cadastros de
adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos
pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte.
C. Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou
adolescente a fim de colaborar para o seu
desenvolvimento.
D. O perfil da criança ou do adolescente a ser
apadrinhado será definido no âmbito de cada programa
de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou
adolescentes com remota possibilidade de reinserção
familiar ou colocação em família adotiva.
E. Os programas ou serviços de apadrinhamento
apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude
poderão ser executados por órgãos públicos ou por
organizações da sociedade civil.
29.Segundo o estatudo da Juventude, em seu art. 4º, o
jovem tem direito à participação social e política e na
formulação, execução e avaliação das políticas
públicas de juventude.
Entende-se por participação juvenil:
I. A inclusão do jovem nos espaços públicos e
comunitários a partir da sua concepção como
pessoa ativa, livre, responsável e digna de ocupar
uma posição central nos processos políticos e
sociais.
II. O envolvimento ativo dos jovens em ações de
políticas públicas que tenham por objetivo o
próprio benefício, o de suas comunidades,
cidades e regiões e o do País.

Estão CORRETAS as alternativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
III e IV, apenas.
I e III, apenas.
I, II, III, IV.

30.De acordo com o art. 26, do Estatuto da Juventude, o
jovem tem direito à comunicação e à livre expressão,
à produção de conteúdo, individual e colaborativo, e
ao acesso às tecnologias de informação e
comunicação. Art. 27. A ação do poder público na
efetivação do direito do jovem à comunicação e à
liberdade de expressão contempla a adoção das
seguintes medidas, entre outras; assinale a alternativa
INCORRETA:
A. Incentivar programas educativos e culturais voltados
para os jovens nas emissoras de rádio e televisão e nos
demais meios de comunicação de massa.
B. Promover a inclusão digital dos jovens, por meio do
acesso às novas tecnologias de informação e
comunicação.
C. Promover as redes e plataformas de comunicação dos
jovens, considerando a acessibilidade para os jovens
com deficiência, com atendimento de um percentual
de 5%(cinco), por cento.
D. Incentivar a criação e manutenção de equipamentos
públicos voltados para a promoção do direito do jovem
à comunicação.
E. Garantir a acessibilidade à comunicação por meio de
tecnologias assistivas e adaptações razoáveis para os
jovens com deficiência.
31.Está resguardado no Estatuto da Juventude, que o
jovem tem direito ao território e à mobilidade,
incluindo a promoção de políticas públicas de
moradia, circulação e equipamentos públicos, no
campo e na cidade. Ao jovem com deficiência devem
ser garantidas a acessibilidade e as adaptações
necessárias. No sistema de transporte coletivo
interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação
específica:
Assinale a alternativa CORRTETA:
A. A reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para
jovens de baixa renda e a reserva de 2 (duas) vagas por
veículo com desconto de 50% (cinquenta por cento),
no mínimo, no valor das passagens, para os jovens de
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B.

C.

D.

E.

baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as
vagas 2 vagas.
A reserva de 1 (uma) vaga gratuita por veículo para
jovens de baixa renda e a reserva de 2 (duas) vagas por
veículo com desconto de 50% (cinquenta por cento),
no mínimo, no valor das passagens, para os jovens de
baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as
vagas 2 vagas.
A reserva de 3 (três) vagas gratuitas por veículo para
jovens de baixa renda e a reserva de 2 (duas) vagas por
veículo com desconto de 50% (cinquenta por cento),
no mínimo, no valor das passagens, para os jovens de
baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as
vagas 2 vagas.
A reserva de1 (duma) vaga gratuita por veículo para
jovens de baixa renda e a reserva de 1 (uma) vaga por
veículo com desconto de 50% (cinquenta por cento),
no mínimo, no valor das passagens, para os jovens de
baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as
vagas 2 vagas.
A reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para
jovens de baixa renda e a reserva de 1 (uma) vaga por
veículo com desconto de 70% (setenta por cento), no
mínimo, no valor das passagens, para os jovens de
baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as
vagas 2 vagas.

34.Com vistas ao desenvolvimento de um bom trabalho
em equipe, durante a primeira visita do Agente
Comunitário de Saúde é indispensável que você diga,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Seu nome.
Fale do seu trabalho.
O motivo de sua visita.
Se pode ser recebido naquele momento.
Se pode falar sobre suas valores.

35.Para o Agente Comunitário o de Saúde, a visita
domiciliar requer, contudo, um saber-fazer que se
aprende no cotidiano, mas pode e deve se basear em
algumas condutas que demonstrem respeito, atenção,
valorização, compromisso e ética.
Por meio da visita domiciliar, é possível, entre outras
situações:
I. Identificar os moradores, por faixa etária, sexo e
raça, ressaltando situações como gravidez,
desnutrição, pessoas com deficiência etc.
II. Conhecer as condições de moradia e de seu
entorno, de trabalho, os hábitos, as crenças e os
costumes.
III. Desenvolver ações que busquem a integração
entre a equipe de saúde e a população do território
de abrangência da unidade de saúde.
IV. 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.
V. Orientar a população quanto ao uso correto dos
medicamentos e a verificação da validade deles.
VI. Alertar quanto aos cuidados especiais com
puérperas, recém-nascidos, idosos, acamados e
pessoas portadoras de deficiências.

32.Com base na Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018,
no modelo de atenção em saúde fundamentado na
assistência multiprofissional em saúde da família, são
consideradas atividades típicas do Agente
Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de
atuação, a realização de visitas domiciliares regulares
e periódicas para acolhimento e acompanhamento
da(o), EXCETO:
A. Gestantes, lactantes, crianças, adolescentes, pessoas
idosas.
B. Pessoas com dependência química de álcool, pessoas
em sofrimento psíquico.
C. Pessoas deficiente ou com dificuldades de
locomoção.
D. Pessoas com sinais ou sintomas de alteração na
cavidade bucal.
E. Grupos homossexuais e transexuais, das mulheres e
dos homens.

Estão CORRETAS as alternativas:

33.A etapa inicial do trabalho do Agente Comunitário de
Saúde é o cadastramento das famílias de sua micro
área que é seu território de atuação – com, no máximo;

36.Leia o texto abaixo:

A.
B.
C.
D.
E.

850 pessoas.
750 pessoas.
650 pessoas.
550 pessoas.
450 pessoas.

A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III, IV, V, VI.
I, III, V, e VI, apenas.
I, II, IV, e V, apenas.
II, IIII, V, e V, apenas.
I, II, IV, e VI, apenas.

“Conduz de forma democrática a sua gestão, ou seja,
incluindo os seus liderados nas decisões e fazendo
com que participem ativamente da construção de
soluções e resultados. Para isso, sempre consulta a
opinião da equipe, solicitando suas ideias e feedbacks
e dando espaço para que proponha novas maneias de
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dissolver os problemas e conquistar as metas e
resultados planejados”.
O texto diz respeito a(o):
A.
B.
C.
D.
E.

Liderança Autocrática.
Líder Liberal.
Liderança Situacional.
Líder Democrático.
Líder Coach.

37. Sobre os pressupostos da avaliação em saúde, analise
os itens abaixo:
I. A avaliação em saúde é um processo críticoreflexivo sobre práticas e processos desenvolvidos
no âmbito dos serviços de saúde. É um processo
contínuo e sistemático cuja temporalidade é
definida em função do âmbito em que ela se
estabelece.
II. A avaliação não é exclusivamente um
procedimento de natureza técnica, embora essa
dimensão esteja presente, devendo ser entendida
como processo de negociação entre atores sociais.
III. O processo de avaliação é mediado por relações de
poder. Isto não deve ser ignorado por quem tem a
responsabilidade de conduzi-lo, sendo fundamental
reforçar a implementação de mecanismos que
assegurem a participação democrática dos
envolvidos.
IV. A avaliação é uma função importante da gestão.
Nesse sentido, não é meramente atribuição de
avaliadores externos, devendo fazer parte do
conjunto de atividades desempenhadas pelos
gestores do sistema e das equipes de saúde.
Estão CORRETAS as alternativas:
A.
B.
C.
D.
E.

III e IV, apenas.
I, II, III IV.
II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
II e III, apenas.

38.A construção de indicadores de saúde é necessária
para analisar a situação atual de saúde, fazer
comparações e avaliar mudanças ao longo do tempo.

C. Coeficiente ou taxas: Relações entre o número de
eventos reais e o que poderia acontecer, sendo uma
medida de risco de adoecer ou morrer de determinada
doença.
D. Coeficiente geral de mortalidade (CGM): representa o
risco de óbito na comunidade.
E. Coeficiente de letalidade: representa a proporção de
óbitos entre os casos da doença, sendo um indicativo
da gravidade da doença ou agravo na população,
podendo ser uma característica da própria doença.
39. Diversas são as estratégias que podem ser utilizadas
pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) durante
as visitas domiciliares para estimular as mulheres para
realização da prevenção do câncer de colo de útero. Os
ACS devem facilitar o acesso a consulta, agendando
nos horários preferenciais para essa paciente e caso
seja necessário podem solicitar ao médico ou a
enfermeira que realizem uma visita domiciliar para
fortalecer o vínculo antes do exame.
De acordo com o Ministério da Saúde algumas
facilidades devem ser previstas para facilitar a
abordagem de todas as mulheres e incluem, entre
outras, EXCETO:
A. Fazer marcação de consultas.
B. Prestar as informações à mulher, de maneira clara e

correta, sobre a sequência de orientações após o
recebimento dos resultados e de outros procedimentos
a serem realizados;
C. Estimular à mulher a tirar suas dúvidas sobre o
procedimento, respondendo-as adequadamente;
D. Orientar os cuidados necessários para a realização dos
exames (não ter relações sexuais e nem utilizar duchas
vaginais ou medicações intravaginais nas 08(oito).
E. Incentivar à mulher a adotar hábitos saudáveis de vida,
ou seja, estímulo à exposição aos fatores de proteção
do câncer como hábitos alimentares saudáveis (com
baixo teor de gordura, sal e açúcar; aumento de grãos
integrais, tubérculos, vegetais e frutas) e atividade
física regular.
40.As atribuições específicas dos profissionais da atenção
básica/saúde da família - Agente Comunitário de
Saúde – ACS, são, entre outras:
Assinale a alternativa INCORRETA:

São coeficientes de Morbidade(doenças), EXCETO:
A. Coeficiente de incidência da doença: representa o risco
de ocorrência (casos novos) de uma doença na
população.
B. Coeficiente de prevalência da doença: representa o
número de casos presentes (novos + antigos) em uma
determinada comunidade num período de tempo
especificado.

A. Identificar sinais e sintomas dos agravos/doenças e
encaminhar os casos suspeitos para a Unidade de
Saúde;
B. Encaminhar ações educativas e de mobilização da
comunidade
relativas
ao
controle
das
doenças/agravos, em sua área de abrangência.
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C. Vistoriar imóveis, acompanhado pelo responsável,
para identificar locais de existência de objetos que
sejam ou possam se transformar em criadouros de
mosquito transmissor da dengue.
D. Orientar a comunidade quanto ao uso de medidas de
proteção individual e familiar para a prevenção de
doença;
E. Planejar/programar as ações de controle das
doenças/agravos em conjunto ao ACE e equipe da
Atenção Básica/Saúde da Família.
_______________

