CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS – SETEMBRO / 2010

AGENTE DE SAÚDE
CANDIDATO ______________________________________ Nº INSCRIÇÃO: _________
É vedada a utilização de aparelhos eletrônicos, receptores ou transmissores de
qualquer tipo de mensagem, calculadora, agenda eletrônica, relógio digital,
telefone celular, bip, gravador, fones de ouvido, walkman, discman, palm top e
similares, os quais devem ser colocados, junto com bolsas, à frente da sala.
Antes de responder às questões:
■ LEIA COM ATENÇÃO O QUE SE PEDE EM CADA UMA DELAS.
■ Durante a realização da prova, NÃO SERÁ PERMITIDO
CONSULTA nem comunicação entre os candidatos.

QUALQUER

TIPO

DE

■ Na Folha de Respostas e em cada questão, assinale apenas uma letra.
■ Identifique sua Folha de Respostas e o seu Caderno de Questões, que deve
ser usado como rascunho.
■ Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
● Use apenas caneta esferográfica, azul ou preta;
● Ao terminar, entregue ao aplicador de provas sua Folha de Respostas,
preenchida, e o Caderno de Questões;
● Há, na sua Ficha de Inscrição, campo para anotar as respostas assinaladas.
■ NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
■ NÃO USE NENHUM CORRETIVO.
■ NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE RESPOSTAS.
■ A Folha de Respostas NÃO deve ser dobrada, amassada e/ou rasurada.
■ No tempo previsto para a realização da prova, está incluído o de
transferência de suas respostas para a Folha de Respostas.
■ Só será permitida a saída de candidatos após decorridos 60 (sessenta)
minutos do início da realização da prova.
■ NÃO será permitida a permanência de candidatos no prédio, após o término da
prova.
DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 03 (três) HORAS.
AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.
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Boa sorte!
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O texto a seguir, ao qual se referem as questões 01 a 05, é de autoria de
Roberto Pompeu de Toledo e foi publicado na revista Veja, em 24/05/1995.
Já não basta ficarem mexendo toda hora no valor e no nome do dinheiro?
Nos juros, no crédito, nas alíquotas de importação, no câmbio, na Ufir e
nas regras do imposto de renda? Já não basta mudarem as formas da Lua, as
marés, a direção dos ventos e o mapa da Europa? E as regras das campanhas
eleitorais, o ministério, o comprimento das saias, a largura das gravatas? Não
basta os deputados mudarem de partido, homens virarem mulher, mulheres
virarem homens e os economistas virarem lobisomem, quando saem do Banco
Central e ingressam na banca privada?
Já não basta os prefeitos, como imperadores romanos, tentarem mudar o
nome de avenidas cruciais, como a Vieira Souto, no Rio de Janeiro, ou se
lançarem à aventura de destruir largos pedaços da cidade para rasgar
avenidas, como em São Paulo? Já não basta mudarem toda hora as teorias
sobre o que engorda e o que emagrece? Não basta mudarem a capital federal, o
número de estados, o número de municípios e até o nome do país, que já foi
Estados Unidos do Brasil e depois virou República Federativa do Brasil?
Não, não basta. Lá vêm eles de novo, querendo mudar as regras de escrever
o idioma. "Minha pátria é a língua portuguesa", escreveu Fernando Pessoa pela
pena de um dos seus heterônimos, Bernardo Soares, autor do Livro do
Desassossego. Desassossegados estamos. Querem mexer na pátria. Quando mexem no
modo de escrever o idioma, põem a mão num espaço íntimo e sagrado como a
terra de onde se vem, o clima a que se acostumou, o pão que se come.
Aprovou-se recentemente no Senado mais uma reforma ortográfica da
Língua Portuguesa. É a terceira nos últimos 52 anos, depois das de 1943 e
1971 — muita reforma, para pouco tempo. Uma pessoa hoje com 60 anos aprendeu a
escrever "idéa", depois, em 1943, mudou para "idéia", ficou feliz em 1971
porque "idéia" passou incólume, mas agora vai escrever "ideia" sem acento.
Reformas ortográficas são quase sempre um exercício em vão, por dois
motivos. Primeiro, porque tentam banhar de lógica o que, por natureza, possui
extensas zonas infensas à lógica, como é o caso de um idioma. Escreve-se
"Egito", e não "Egipto", mas "egípcio", e não "egício", e daí? Escreve-se
"muito", mas em geral se fala "muinto". Segundo, porque, quando as reformas
se regem pela obsessão de fazer coincidir a fala com a escrita, como é o caso
das reformas da Língua Portuguesa, estão atrás do inalcançável. A pronúncia
muda no tempo e no espaço. A flor que já foi "azálea" está virando
"azaléia" e não se pode dizer que esteja errado o que todo o povo vem
consagrando. "Poder" se pronuncia "poder" no sul do Brasil e "puder" no
Brasil do Nordeste. Querer que a grafia coincida sempre com a pronúncia é
como correr atrás do arco-íris, e a comparação não é fortuita, pois uma
língua é uma coisa bela, mutável e misteriosa como um arco-íris.
Acresce que a atual reforma, além de vã, é frívola. Sua justificativa é
unificar as grafias do Português do Brasil e de Portugal. Ora, no meio do
caminho percebeu-se que seria uma violência fazer um português escrever
"fato" quando fala "facto" ou "recepção" quando fala "receção", da mesma
forma como seria cruel fazer um brasileiro escrever "facto" ou "receção"
(que ele só conhece, e bem, com dois ss, no sentido de inferno astral da
economia). Deixou-se, então, que cada um continuasse a escrever como está
acostumado, no que se fez bem, mas, se a reforma era para unificar e não
unifica, para que então fazê-la? Unifica um pouco, responderão os
defensores da reforma. Mas, se é só um pouco, o que adianta? Aliás, para
que unificar? O último argumento dos propugnadores da reforma é que,
afinal, ela é pequena — mexe com a grafia de 600, entre as cerca de 110.000
palavras da Língua Portuguesa, ou apenas 0,54% do total. Se é tão pequena,
volta a pergunta: para que fazê-la?
Fala-se que a reforma simplifica o idioma e, assim, torna mais fácil
seu ensino. Engano. A representação escrita da língua é um bem que percorre
as gerações, passando de uma à outra, e será tão mais bem transmitida
quanto mais estável for, ou, pelo menos, quanto menos interferências
arbitrárias sofrer. Não se mexe assim na língua. O preço disso é banalizála como já fizeram com a moeda, no Brasil.
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01. O objetivo da reforma ortográfica aprovada pelo Senado Federal é:
a) fazer coincidir a fala com a escrita.
b) simplificar a Língua Portuguesa.
c) aproximar as grafias do Português do Brasil e de Portugal.
d) dinamizar o ensino do Português.
e) difundir o Português como idioma pautado na lógica gramatical.
02. Em todas as alternativas, as palavras destacadas estão corretamente
interpretadas, exceto em:
a) O último argumento dos propugnadores da reforma (...)
propugnadores = defensores
b) Já não basta (...) tentarem mudar o nome de avenidas cruciais (...)
cruciais = capitais
c) (...) e a comparação não é fortuita.
fortuita = acidental
d) (...) ficou feliz em 1971 porque "idéia" passou incólume (...)
incólume = ilesa
e) (...) quanto menos interferências arbitrárias sofrer.
arbitrárias = injustas
03. Todas as alternativas contêm afirmações que podem ser confirmadas pelo
texto, exceto:
a) O uso do idioma é que define o certo e o errado.
b) O autor apresenta argumentos linguísticos e não linguísticos.
c) A coincidência completa entre a fala e a escrita é inviável.
d) A língua é uma herança sociocultural.
e) A pronúncia mantém estreita relação com locuções regionalistas.
04. A postura do autor frente às mudanças citadas é de:
a) impaciência.
b) indolência.
c) indulgência.
d) anuência.
e) inconsequência.
05. "Minha pátria é a língua portuguesa", escreveu Fernando Pessoa pela pena de
um dos seus heterônimos, Bernardo Soares, autor do Livro do Desassossego.
A palavra destacada indica-nos que Bernardo Soares era:
a) um aluno de Fernando Pessoa.
b) um colega de faculdade de Fernando Pessoa.
c) o próprio Fernando Pessoa.
d) um empresário do setor editorial.
e) um assessor de Fernando Pessoa.
06. Todos os vocábulos devem ser acentuados graficamente em:
a) benção, recem, juriti.
b) boemia, rubrica, maquinaria.
c) especime, retem, crisantemo.
d) erudito, atribuia, consul.
e) gratuito, interim, textil.
07. Classifique os verbos (apresentados na primeira coluna) quanto à
predicação, numerando-os de acordo com a segunda coluna:
( ) beber
( ) pedir
(1) intransitivo
( ) fugir
(2) transitivo direto
( ) entregar
(3) transitivo indireto
( ) derrubar
(4) transitivo direto e indireto
( ) corresponder
Marque a alternativa que contém a sequência correta, resultante da
associação acima proposta:
a) 2 / 4 / 1 / 4 / 2 / 3
b) 3 / 2 / 1 / 4 / 2 / 2
c) 1 / 3 / 4 / 2 / 1 / 3
d) 2 / 2 / 3 / 3 / 1 / 4
e) 4 / 1 / 2 / 1 / 3 / 1
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08. O sentido das palavras não está corretamente indicado nos parênteses em:
a) distratar (maltratar com palavras) / destratar (rescindir contrato).
b) deferimento (aprovação) / diferimento (adiamento).
c) comprido (extenso longitudinalmente) / cumprido (realizado).
d) descente (que desce; vazante) / decente (adequado; apropriado).
e) tacha (pequeno prego de cabeça larga e chata) / taxa (tributo; imposto).
09. Em todas as alternativas, o verbo da oração exige preposição, exceto em:
a) Não me escapou também uma pequena circunstância _____ que vos falei.
b) Nas pontas desta corda havia dois laços _____ que ele abriu com os
dentes.
c) Cuidas que não percebo o desdém _____ que me tratam?
d) No momento _____ que Peri examinava de longe esta cena, o cãozinho
saltava no meio do grupo.
e) Cecília empalideceu, lembrando-se do descuido e alegria _____ que
atravessara o vale e se banhara.
10. Em
a)
b)
c)
d)
e)

todas as alternativas, a palavra destacada é um adjetivo, exceto em:
O tempo continua encoberto, mas propenso à mudança.
O dia raiava cinzento, frustrando possíveis passeios.
O menino era ligeiro, mas muito desajeitado.
O homem falava alto, gesticulando muito nervoso.
O perdedor parte abatido, mas disposto a se reabilitar.

11. Uma máquina de rotular garrafas rotula 600 garrafas em 3 horas. Quantas
horas levará essa máquina para rotular 5.000 garrafas?
a) 15
b) 20
c) 25
d) 30
e) 10
12. Um pai distribuiu uma certa quantia para seus três filhos, da seguinte
maneira: o primeiro recebeu 1/3 do total, o segundo recebeu 2/3 do que
restou após o primeiro receber sua parte, e o terceiro recebeu R$200,00.
Qual foi a quantia distribuída?
a) R$870,00
b) R$900,00
c) R$890,00
d) R$880,00
e) R$1.000,00
_
13. Qual a ordem crescente dos números √ 3,
_
_
_
a) √ 3, 3√ 5, 4√ 7
_
_
_
b) 3√ 5, √ 3, 4√ 7
_
_
_
c) 3√ 5, 4√ 7, √ 3
_
_
_
d) 4√ 7, 3√ 5, √ 3
_
_
_
e) 4√ 7, √ 3, 3√ 5

3√

_
5 e

4√

_
7 ?

14. Se você determinar 32% do número 550, encontrará um número x. Se calcular
125% do número x, encontrará um número y. Qual o valor da expressão x + y?
a) 396
b) 386
c) 420
d) 416
e) 496
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15. Qual o capital que rende R$5.400,00 de juros, durante dois anos, à taxa
de 15% ao ano?
a) R$18.000,00
b) R$72.000,00
c) R$55.000,00
d) R$180.000,00
e) R$36.000,00
16. Diversidade de temas na programação garantiu o sucesso da FLIP 2010.
Autores convidados elogiaram o evento, que neste ano homenageou
Gilberto Freyre, um dos maiores pensadores sociais do Brasil. A FLIP é
uma Feira Literária Internacional realizada, anualmente, na cidade de:
a) Parintins (AM)
b) Porto Alegre (RS)
c) Paraty (RJ)
d) Palmas (TO)
e) Poços de Caldas (MG)
17. “O
da
na
na
a)
b)
c)
d)
e)

brasileiro __________ encerrou sua participação na etapa brasileira
Copa do Mundo de Piscina Curta com mais uma medalha de ouro (50m livre)
manhã deste domingo”. A que atleta se refere essa notícia, veiculada
imprensa no dia 12 deste mês?
César Cielo
Nicholas Santos
Gustavo Kuerten
Thiago Pereira
Gustavo Borges

18. “De propriedade de um trio de investidores brasileiros que já controla
a Anheuser-Bush Inveb (maior cervejaria do mundo), a América Latina
Logística (principal concessionária de ferrovias do Brasil) e as Lojas
Americanas, a 3G Capital comprou, no dia 2 deste mês, a segunda maior
rede americana de fast-food, que possui mais de 12 mil lojas espalhadas
por mais de 70 países” (Fonte: Último Segundo, Seção Economia, 2/9/2010). A
que rede de lanchonetes se refere essa notícia?
a) McDonald’s
b) Habib’s
c) Burger King
d) Subway
e) China in Box
19. Marque (V) para as notícias verídicas e (F) para as que sejam falsas ou
fictícias e, a seguir, assinale a opção que contém a sequência correta:
( ) “Carga tributária recua pela primeira vez desde 2006. Impostos
corresponderam a 33,58% do PIB em 2009, contra 34,41% no ano anterior”
(Fonte: Último Segundo, Seção Economia, 2/9/10).
( ) “Seca atinge situação crítica em rios do Amazonas. Os níveis estão
próximos ao mais baixo já registrado, em 1963, na maior estiagem da
história.” (Fonte: Último Segundo, Seção Brasil, 2/9/10).
( ) “A redução, no período 2008-2009, de apenas 0,3% na taxa de analfabetos
com mais de 15 anos, divulgada hoje pelo IBGE, não é suficiente para
cumprir a meta, acordada pelo Brasil, de diminuir o analfabetismo no
país para 6,7% em 2015” (Fonte: Último Segundo, Seção Educação, 8/9/10).
a)
b)
c)
d)
e)

V
F
F
V
F

/
/
/
/
/

F
V
F
V
F

/
/
/
/
/

V
F
V
V
F
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20. A 21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada no período de
12 a 22 do mês passado, incluiu uma exposição em homenagem a um dos grandes
escritores brasileiros do século XX, entre cujos livros se destacam Emília
no país da gramática, Geografia de Dona Benta e A menina no narizinho
arrebitado. O escritor homenageado na mencionada exposição foi:
a) Maurício de Sousa
b) Ziraldo
c) Monteiro Lobato
d) Paulo Coelho
e) Vinícius de Moraes
21. Qual das opções não está correta em relação à Educação para a Saúde?
a) É uma atividade específica e exclusiva de Enfermeiros e Médicos.
b) É de responsabilidade de toda a equipe de saúde.
c) Antes de programar a "Educação para a Saúde", é necessário conhecer
as questões epidemiológicas da comunidade.
d) Todas as oportunidades deverão ser aproveitadas para o desenvolvimento
da "Educação para a Saúde", mesmo sem programação formal.
e) Tem como objetivo, entre outros, ampliar o acesso a informações sobre
a saúde da comunidade.
22. Ao verificarmos a pressão arterial, denominamos de "pressão arterial
diastólica":
a) a pressão divergente.
b) a pressão arterial mínima.
c) a pressão arterial máxima.
d) a pressão arterial média.
e) a pressão convergente.
23. Em relação à assistência infantil, qual das ações abaixo não precisa,
necessariamente, ser realizada em todos os comparecimentos de uma criança
às unidades de saúde:
a) Verificação do esquema de vacinação.
b) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento.
c) Consulta médica.
d) Atividades de educação para a saúde.
e) Prestação de informações solicitadas pelo adulto por ela responsável.
24. Um traçado horizontal no gráfico de crescimento de uma criança pode
significar:
a) crescimento acima do esperado.
b) crescimento insatisfatório.
c) crescimento normal.
d) erro de anotação, pois o gráfico de crescimento de uma criança
contém apenas traçados ascendentes.
e) erro de anotação, pois o gráfico de crescimento de uma criança
contém apenas traçados descendentes.
25. Em qual das situações abaixo não há contraindicação para o aleitamento
materno?
a) A mãe é portadora de reumatismo.
b) A mãe é portadora de doença mental severa.
c) A mãe faz uso de medicamentos anticoagulantes.
d) A mãe é portadora de hepatite B.
e) A mãe é portadora do vírus HIV.
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26. Uma criança com quinze meses de idade compareceu ao Centro de Saúde
para ser vacinada. A mãe informou que a criança não havia recebido
qualquer vacina até o momento. Nessa situação, a conduta correta é:
a) aplicar uma dose de vacina tríplice e uma de antipólio oral.
b) aplicar uma dose de vacina BCG-ID, uma de tríplice e uma de antipólio
oral.
c) aplicar uma dose de vacina BCG-ID, uma de tríplice, uma de antipólio e
uma de antissarampo.
d) aplicar apenas uma dose de vacina BCG e agendar uma dose de vacina
tríplice e uma de antipólio oral para o próximo mês.
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
27. Todas as alternativas sobre esquemas de vacinação estão corretas, exceto:
a) A antissarampo (IM) deve ser feita aos 9 e aos 15 meses de vida.
b) A BCG (ID) deve ser feita até 1 mês de vida.
c) A DPT deve ser feita aos 2, 4, 6 e 15 meses de vida e, novamente,
aos 5 anos de idade.
d) Os prematuros abaixo de 2 Kg de peso não devem ser vacinados.
e) A antipólio oral deve ser feita aos 2, 4, 6 e 15 meses de vida e,
novamente, aos 5 anos de idade.
28. “Transmitida por mosquitos do gênero Aedes, ocorre com frequência no
verão e caracteriza-se por dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos
olhos, febre e náuseas”. A que doença corresponde essa descrição?
a) Dengue.
b) Febre maculosa.
c) Leptospirose.
d) Tuberculose.
e) Meningite.
29. São sinais de DST (doença sexualmente transmissível), exceto:
a) feridas na região genital.
b) corrimento vaginal.
c) constipação intestinal severa.
d) verrugas na genitália.
e) ardência e dor ao urinar.
30. São cuidados importantes durante a gestação, exceto:
a) manter uma alimentação balanceada.
b) não fumar.
c) controlar o ganho de peso.
d) evitar relações sexuais a partir do terceiro mês.
e) fazer o pré-natal.
31. Quanto ao “acolhimento”, uma forma de humanizar e organizar o trabalho
em saúde que vai ao encontro das propostas do Programa Saúde da
Família, e a seus objetivos, é correto afirmar:
a) Durante o acolhimento são encaminhadas as necessidades mais imediatas
dos usuários, e qualquer membro da equipe do PSF pode solicitar os
exames complementares que se fizerem necessários.
b) O acolhimento consiste em receber o paciente, ouvi-lo e, a partir de
uma escuta qualificada, que permita identificar suas necessidades e
riscos, ofertar-lhe o encaminhamento adequado.
c) O acolhimento é uma etapa do PSF que se traduz em um mecanismo de
triagem, devendo, assim, ser realizado com a dissensão da enfermagem.
d) O acolhimento, que tem como objetivo receber o usuário, deve ser
realizado com a aquiescência de todos os membros da equipe do PSF.
e) O acolhimento só pode ser realizado por médicos, pois apenas eles
podem solicitar exames complementares eventualmente necessários.
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32. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária
para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de
Saúde. Não se constitui um de seus fundamentos:
a) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada
preferencial do sistema de saúde.
b) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e
a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde.
c) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do
acompanhamento constante de sua formação e capacitação.
d) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados
alcançados, como parte do processo de planejamento e programação.
e) Assessorar estados, municípios e o Distrito Federal na implantação
dos sistemas de informação da Atenção Básica.
33. A Lei nº 8.080/1990, que dispões sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde, inclui, no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde, a execução das seguintes ações, exceto:
a) Vigilância sanitária.
b) Abrigo e melhores condições de moradia.
c) Vigilância epidemiológica.
d) Saúde do trabalhador.
e) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
34. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a afirmativa
incorreta a respeito dos direitos à vida e à saúde é:
a) São assegurados à gestante, através do Sistema Único de Saúde, os
atendimentos pré- e perinatal.
b) A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que
a acompanhou na fase pré-natal.
c) É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente,
por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhes o acesso
universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção
e recuperação da saúde.
d) Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra adolescentes
serão comunicados ao Conselho Tutelar, desde que tal comunicação
conte com a anuência dos respectivos pais ou responsáveis, sejam
eles os agressores ou não.
e) Cabe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à
nutriz que dele necessitem.
35. Ainda se tomando como referência o ECA, todas as seguintes afirmações a
respeito de adoção são verdadeiras, exceto:
a) A adoção atribui ao adotado a condição de filho do adotante, com
todos os direitos e deveres, desligando-o definitivamente de seus
pais biológicos, exceto em relação ao direito automático em caso de
espólios.
b) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito anos), independentemente do
estado civil.
c) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o
adotado.
d) A adoção depende do consentimento dos pais biológicos ou do
representante legal do adotado.
e) A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o
adotando e fundar-se em motivos legítimos.
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36. De acordo com o artigo 15 do Estatuto do Idoso, assegura-se “[...] a
atenção integral à saúde do idoso, por meio do Sistema Único de Saúde,
garantindo-lhe acesso universal e igualitário”. Efetuar-se-ão a
prevenção e a manutenção da saúde do idoso por meio de, exceto:
a) Cadastramento da população idosa em base territorial.
b) Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios.
c) Reabilitação, orientada pela geriatria e pela gerontologia, para
redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.
d) Atendimento domiciliar, incluindo internação, para a população que
deles necessitar e que esteja impossibilitada de se locomover, afora
idosos já abrigados e acolhidos por instituições públicas,
filantrópicas ou sem fins lucrativos.
e) Implantação e manutenção de unidades geriátricas de referência, com
pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social.
37. A avaliação da visita domiciliar (VD) é imprescindível para:
a) que a equipe estabeleça o “passo seguinte” na assistência à família
visitada e também para que o profissional possa fazer a autoavaliação
em relação à VD realizada.
b) que o Poder Executivo Municipal tome conhecimento de toda a extensão
territorial da área de abrangência da Equipe de Saúde da Família.
c) que se conheça exclusiva e profundamente a comunidade visitada.
d) que se proceda à autoavaliação dos serviços da Equipe de Saúde da
Família.
e) coletar as características da comunidade e para subsidiar a composição
técnica da Equipe de Saúde da Família.
38. São consideradas atividades do Agente de Saúde na sua área de atuação,
exceto:
a) utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural
da comunidade.
b) promoção de ações de educação dirigidas exclusivamente à saúde
individual.
c) registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações
de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde.
d) estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas
para a área da saúde.
e) realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de
situações de risco à saúde familiar.
39. Considerando a atuação da equipe de saúde, podemos afirmar que “área de
abrangência” se define como:
a) “Área delimitada, onde a Equipe de Saúde da Família atua e que está
sob sua responsabilidade”.
b) “Área correspondente à residência de cada família sob responsabilidade
da Equipe de Saúde”.
c) “Área de cada residência do município, independentemente de a família
que a ocupa estar ou não sob responsabilidade da Equipe de Saúde”.
d) “Area de atuação de cada Agente de Saúde no âmbito do território
municipal”.
e) Todas as alternativas acima estão incorretas.
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40. Pretende-se que o Agente de Saúde:
a) venha a substituir outros profissionais da área da saúde, desempenhando o papel que originalmente a eles se atribui.
b) ao conhecer as necessidades da população conheça também os anseios
dela concernentes à área da saúde.
c) venha a substituir, através do Programa de Educação Continuada, os
Auxiliares de Enfermagem.
d) se limite a colaborar para um melhor monitoramento das áreas de
atuação da Equipe de Saúde da Família.
e) providencie o acesso dos usuários aos serviços hospitalares.

