
CARGO:  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

F01 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

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

.

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

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

BOA PROVA!

PREFEITURA MUNICIPAL

DE VASSOURAS - RJ

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Só fazemos melhor, aquilo que repetidamente insistimos em melhorar.”
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Uma curiosidade divulgada pela Universidade
Cornell, nos Estados Unidos, tem tudo para fazer com
que aqueles que querem emagrecer mudem a cor da
louça na hora do almoço e do jantar. Isso porque
Brian Wansink, especialista em psicologia alimentar,
afirma que o contraste entre a tonalidade da comida e
do prato influencia no tamanho da porção que você
serve.

O especialista deu uma missão saborosa a
600 voluntários: comer macarrão com molho branco.
Só que, enquanto metade do grupo recebeu pratos
brancos para se servir à vontade, o restante usava
modelos vermelhos. O resultado surpreendeu até
Brian: a primeira turma, que comeu em pratos claros,
ingeriu 22% a mais de massa.

O autor do experimento concluiu que a
alteração explícita entre a cor do prato e a cor da
comida importa na quantidade de comida que será
ingerida. “Quando há diferença clara entre a
coloração do alimento e a do recipiente, a pessoa
nota melhor o volume que se serviu”.

Lembre-se de que, para ter uma alimentação
saudável, é importante não pular as refeições, adotar
um local tranquilo para comer, caprichar na
mastigação, escolher as sobremesas com
consciência e montar um prato colorido, que será rico
em nutrientes e vitaminas, além de atrativo.

Comer alimentos coloridos é sinônimo de
saúde.

A cor de cada alimento representa a
predominância de certos nutrientes, que trazem
benefícios e previnem doenças.

A cor do prato pode importar na quantidade do
que você come

(CADORE, Francine. In:
<http://www.unimed.com.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_
secao=49139&cd_materia=327326> acesso em 11/04/2012)

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

De acordo com o texto, a cor do prato influencia na
alimentação dos indivíduos, porque:

A) os cromoterapeutas explicam que as cores
emanam energia sobre o alimento servido.

B) a pessoa se alimenta melhor quando escolhe a
cor da louça em que o alimento será servido.

C) os nutrientes dos alimentos são perdidos com
determinadas cores da louça.

D) o contraste entre a cor da louça e do alimento
influencia no volume de comida servida.

E) os alimentos passam a ter mais nutrientes de
acordo com a cor do recipiente em que são
servidos.

Questão 02

A enumeração que aparece no quarto parágrafo trata
de apresentar:

A) os diferentes alimentos de que as pessoas
necessitam para sobreviver.

B) os procedimentos para aqueles que precisam de
uma dieta para emagrecer.

C) as várias maneiras de se escolherem alimentos
saudáveis nos mercados.

D) os meios adequados de armazenamento de
alimentos que preservam os nutrientes.

E) os vários hábitos alimentares que proporcionam
uma alimentação saudável.

Questão 03

Assinale a opção em que o sinal de dois pontos (:)
introduz uma explicação sobre o que foi dito
anter iormente, ass im como no per íodo:
“O especialista deu uma missão saborosa a 600
voluntários: comer macarrão com molho branco.”
(parágrafo 2)

A) Este prato me parece bastante saudável: os
alimentos são coloridos e atraentes!

B) Da porta a mãe gritou: “O almoço está na mesa!
Venham comer!”

C) Eis um provérbio sábio: “Dize-me o que comes; eu
te direi quem és.”

D) A boa alimentação está dividida em: disciplina,
mastigação e variedade.

E) Tomou o microfone e disse: “Comam à vontade;
mas com moderação.”

Questão 04

Dos verbos retirados do quarto parágrafo, a opção
que DESTOA das demais quanto à predicação verbal
é:

A) pular.
B) adotar.
C) caprichar.
D) escolher.
E) montar.

Questão 05

O termo destacado em “Comer ALIMENTOS
COLORIDOS é sinônimo de saúde.” (parágrafo 5)
desempenha, sintaticamente, a mesma função que o
termo retirado do texto, na alternativa:

A) curiosidade divulgada (parágrafo 1).
B) missão saborosa (parágrafo 2).
C) primeira turma (parágrafo 2).
D) pratos claros (parágrafo 2).
E) certos nutrientes (parágrafo 6).
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A alternativa cuja palavra retirada do texto está
empregada pela mesma regra de acentuação gráfica
que a palavra VOCÊ do primeiro parágrafo é:

A) voluntários.
B) saúde.
C) saudável.
D) será.
E) explícita.

Questão 06

Assinale a alternativa em cujo trecho todos os verbos
estão flexionados no mesmo modo e tempo que os
verbos do último período do texto: “A cor de cada
alimento representa a predominância de certos
nutrientes, que trazem benefícios e previnem
doenças.”

A) “Isso porque Brian Wansink, especialista em
psicologia alimentar, afirma que o contraste entre
a tonalidade da comida e do prato influencia no
tamanho da porção que você serve.”

B) “Só que, enquanto metade do grupo recebeu
pratos brancos para se servir à vontade, o
restante usava modelos vermelhos.”

C) “O resultado surpreendeu até Brian: a primeira
turma, que comeu em pratos claros, ingeriu 22% a
mais de massa.”

D) “O autor do experimento concluiu que a alteração
explícita entre a cor do prato e a cor da comida
importa na quantidade de comida que será
ingerida.”

E) “Lembre-se de que, para ter uma alimentação
saudável, é importante não pular as refeições,
adotar um local tranquilo para comer [...].”

Questão 07

Observe o emprego do acento indicativo da crase em
“[...] para se servir à vontade [...]”. Também está
correto o emprego indicativo de crase na opção:

A) Este é o especialista à quem foi atribuída a
pesquisa sobre cores e alimentos.

B) Disse à ela que não comesse tanto, pois havia
risco de ficar obesa.

C) Em relação à saúde, é recomendável comer
alimentos de várias cores.

D) Chegou-se à um consenso: pratos e comida
devem ter cores contrastantes.

E) Após a leitura daquela pesquisa, estava disposto
à comer diferentes alimentos.

Questão 08

Assinale a opção em que a concordância do verbo
destacado está de acordo com as regras da norma
culta da língua.

A) 22% das pessoas COME muito mais em pratos
brancos.

B) O percentual de 22% É muito para quem está
acima do peso.

C) HOUVERAM muitas controvérsias naquela
pesquisa.

D) Já FAZIAM alguns meses que não comia
verduras.

E) EXISTE muitas discussões sobre a alimentação
ideal.

Questão 09

A opção em que a palavra QUE, destacada no
fragmento retirado do texto, apresenta a mesma
classificação gramatical que em “[...] afirma QUE o
contraste entre a tonalidade da comida [...]”, no
primeiro parágrafo, é:

A) “[...] influencia no tamanho da porção QUE você
serve.” (parágrafo 1)

B) “[...] a primeira turma, QUE comeu em pratos
claros [...]” (parágrafo 2)

C) “[...] a predominância de certos nutrientes, QUE
trazem benefícios [...]” (parágrafo 6)

D) “[...] concluiu QUE a alteração explícita entre a cor
do prato [...]” (parágrafo 3)

E) “[...] QUE será rico em nutrientes e vitaminas,
além de atrativo.” (parágrafo 4)

Questão 10

MATEMÁTICA

Questão 11

Para uma festa no posto de saúde, Maria Emília

encomendou 700 salgados e 300 doces na cantina da

mama Rosana, mas a cantina só entregou dos

salgados e dos doces.

Qual o valor total, em reais, pago por Maria Emília
pelos doces e salgados que foram entregues?

A) R$ 100,00
B) R$ 120,00
C) R$ 150,00
D) R$ 180,00
E) R$ 200,00

PRODUTOS VALOR POR 100 UNIDADES

Salgados R$ 15,00

Doces R$ 18,00

5
7

5
6
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Questão 13

Fátima gastou R$ 160,00 na compra de 20 kits de
limpeza. Com 40% a menos do valor em dinheiro, ela
poderá comprar quantos Kits de limpeza iguais?

A) 6
B) 8
C) 12
D) 14
E) 16

Questão 12

Nas férias de janeiro, um grupo de 40 amigos fechou
um pacote de viagem com a Rosanatur, sendo que
cada um pagaria R$ 40,00. Como o passeio foi num
dia de chuva, oito deles desistiram e o valor foi
dividido entre os demais que foram ao passeio.
Calcule o valor, em reais, pago pelos que foram ao
passeio.

A) R$ 44,00
B) R$ 46,00
C) R$ 48,00
D) R$ 50,00
E) R$ 52,00

Questão 14

Todos os preços de uma loja foram remarcados e as
mercadorias foram vendidas com 20% de aumento.
Sandra comprou uma linda mesa com 6 cadeiras por
R$ 1.500,00. Qual o valor, em reais, da mesa que
Sandra comprou antes do aumento?

A) R$ 1.050,00
B) R$ 1.100,00
C) R$ 1.150,00
D) R$ 1.200,00
E) R$ 1.250,00

Questão 15

Rafael e Carla residem no município de Vassouras e
resolveram passar um final de semana nas praias de
Niterói. Vassouras fica a 130 km de Niterói, e eles
farão toda a viagem no carro de Carla que percorre
13 km com 1 litro de gasolina, que custa R$ 2,50 o
litro. Eles se hospedarão durante três dias em um
hotel em Camboinhas onde a diária para casal com
pensão completa sai por R$ 320,00. Calcule o valor,
em reais, gasto por eles com as despesas acima, se
eles irão e voltarão no mesmo carro, acrescentando o
pagamento do pedágio da ponte Rio-Niterói no valor
de R$ 3,00, somente na ida.

A) R$ 1.215,00
B) R$ 1.175,00
C) R$ 1.153,00
D) R$ 1.127,00
E) R$ 1.013,00

Questão 16

Mírian guarda diariamente as moedas do seu troco
em um cofre para moedas. Nesse cofre, ela coloca
moedas de R$ 0,25, de R$ 0,50 e de R$ 1,00. Ela já
colocou no cofre 50 moedas de R$ 1,00; 40 moedas
de R$ 0,50 e 80 moedas de R$ 0,25.

Mírian deseja juntar R$ 150,00, para isso colocou
mais 20 moedas de R$ 1,00; 40 moedas de R$ 0,25 e
o restante de R$ 0,50.

O número total de moedas de R$ 0,50 que ela deve
colocar a mais no cofre para obter R$ 150,00
corresponde a:

A) 60
B) 80
C) 100
D) 120
E) 140

Questão 17

Cristina vendeu 50 barras de chocolate, algumas
delas de chocolate ao leite por R$ 5,00 e outras de
chocolate branco. Ela vendeu 60% das barras de
chocolate ao leite por R$ 90,00. Se ela tivesse
vendido todas as 50 barras de chocolate teria
arrecadado R$ 242,00. Calcule o valor, em reais, de
cada barra de chocolate branco.

A) R$ 4,20
B) R$ 4,40
C) R$ 4,60
D) R$ 4,80
E) R$ 5,00

Questão 18

Numa manhã de atendimento, os Agentes de Saúde

visitaram somente mulheres da comunidade. Se 40%

das mulheres visitadas estavam grávidas, delas

eram crianças e as outras 80 eram idosas, o total de

mulheres visitadas por essesAgentes de Saúde, foi:

A) 140
B) 160
C) 200
D) 220
E) 240

1
5
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Renato é encarregado do setor de divulgação de uma
empresa e chefia 100 funcionários. Eles cobrem os
pontos de divulgação e distribuem todo material de
uma campanha em 12 dias. Com a proximidade do
dia das mães, ele contratou mais 20 funcionários e
conseguiu reduzir o tempo de divulgação, pois ele
utilizou a mesma quantidade de material de sempre e
os novos funcionários têm a mesma eficiência que os
antigos. Calcule o número de dias gastos pela equipe
de divulgação para fazer os mesmos pontos.

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

Questão 19

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 21

A participação da comunidade no Sistema Único de
Saúde – SUS se dá através dos(as):

A) Associações Comunitárias.
B) Sindicatos Comunitários Especiais.
C) Comissões Intersetoriais de Saúde.
D) Conselhos e Conferências de Saúde.
E) Comissões Estaduais de Planejamento.

Questão 20

Dr. Sérgio é um advogado de renome no Município.
Ele cobra 30% de honorários em cada ação judicial
que assume e ganha. Recebeu de um cliente:
R$ 1.200,00 de honorários de uma ação judicial e
R$ 1.800,00 de uma outra ação judicial. Calcule o
valor, em reais, que esse cliente recebeu,
descontados os honorários pagos ao Dr. Sérgio.

A) R$ 6.000,00
B) R$ 7.000,00
C) R$ 8.000,00
D) R$ 9.000,00
E) R$ 10.000,00

Questão 22

De acordo com a Lei n° 8.080/90, marque a
alternativa que corresponde a um princípio do SUS.

A) Fiscalização dos serviços.
B) Programação dos custos.
C) Centralização da saúde.
D) Normatização da assistência.
E) Integralidade da assistência.

Questão 23

No que se refere à Relação Nacional de Ações e
Serviços de Saúde – RENASES – analise as
afirmativas abaixo e em seguida marque a opção
correta.

I. Compreende todas as ações e serviços que o
SUS oferece ao usuário para atendimento da
integralidade da assistência à saúde.

II. A cada dois anos, o Ministério da Saúde
consolidará e publicará as atualizações da
RENASES.

III. As responsabilidades dos entes federados em
relação ao rol de ações e serviços constantes da
RENASES serão pactuadas nas Conferências da
Saúde.

A) Somente a I está correta.
B) Somente a II está correta.
C) Somente a III está correta.
D) Somente I e II estão corretas.
E) Somente II e III estão corretas.

Marque a alternativa que corresponde a doenças de
notificação compulsória.

A) diabetes e pediculose.
B) malária e poliomielite.
C) bronquite e linfoma.
D) hipertensão e DPOC.
E) lúpus e enfisema.

Questão 24

Um das ações e/ou serviços mínimos que uma
Região de Saúde deve conter para ser instituída é:

A) cirurgia cardíaca.
B) farmácias populares.
C) atenção primária.
D) hemodiálise.
E) hemocentros.

Questão 25
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Questão 26

Considerando as definições de pandemia, epidemia
e endemia, marque a segunda coluna conforme as
opções correspondentes na primeira:

(1) Pandemia
(2) Epidemia
(3) Endemia

( )ocorrência de determinada doença que acomete
sistematicamente populações em espaços
característicos e determinados, no decorrer de
um longo período.

( )ocorrência, em uma comunidade ou região, de
casos de natureza semelhante, claramente
excessiva em relação ao esperado.

( )caracteriza-se por uma epidemia com larga
distribuição geográfica, atingindo mais de um país
ou de um continente.

Asequência correta é:

A) 2, 3 e 1.
B) 1, 2 e 3.
C) 3, 1 e 2.
D) 2, 1 e 3.
E) 3, 2 e 1.

Questão 27

O Pacto pela Saúde diz respeito a:

A) um conjunto de reformas institucionais acordado
entre as três esferas de gestão do SUS, com o
objetivo de promover inovações nos processos e
instrumentos de gestão.

B) ações e serviços de saúde voltados para o
atendimento das populações indígenas, em todo
o território nacional, coletiva ou individualmente.

C) e l a b o r a ç ã o d e n o r m a s t é c n i c a s e
estabelecimento de padrões de qualidade para
promoção da saúde do trabalhador.

D) definição das instâncias e mecanismos de
controle, avaliação e de fiscalização das ações e
serviços de saúde.

E) elaboração da proposta orçamentária do Sistema
Único de Saúde (SUS), em conformidade com o
plano de saúde.

De acordo com Leavel e Clark as ações preventivas
de uma doença podem ser de nível primário,
secundário e terciário. Assinale a alternativa que
apresenta um nível de prevenção primário.

A) Fisioterapia.
B) Reabilitação.
C) Imunizações.
D) Terapia ocupacional.
E) Exames periódicos.

Questão 28

Questão 29

Quando se fala que a prevalência de uma doença em
uma determinada região foi de 150 casos em um
determinado período significa que:

A) 150 pessoas receberam alta por cura.
B) ocorreram 150 casos totais dessa doença.
C) o número de casos novos dessa doença foi 150.
D) a taxa de morbidade dessa doença foi de 150.
E) morreram 150 pessoas por conta dessa doença.

A elaboração e atualização periódica do Plano de
Saúde é uma das atribuições:

A) dos Estados e do Distrito Federal unicamente.
B) das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde.
C) dos Conselhos e Conferências de Saúde.
D) da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
E) das Comissões Intergestores Bipartite.

Questão 30

De acordo com a Lei n° 8.142/90, os Conselhos de
Saúde devem ser compostos por:

A) representantes do governo, prestadores de
serviço, profissionais de saúde e usuários.

B) presidentes de associações de bairro, empresas
privadas e profissionais de saúde.

C) prestadores de serviço, auditores da saúde,
gestores municipais e médicos.

D) secretários de saúde, usuários, presidentes de
associações de bairro e enfermeiros.

E) sindicato da saúde, representantes do governo,
gestores estaduais e usuários.

Questão 31
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Na esfera federal, os recursos financeiros, originários
do Orçamento da Seguridade Social, de outros
orçamentos da União, além de outras fontes, serão
administrados pelo Ministério da Saúde através
do(a):

A) Conselho Estadual de Saúde.
B) Comissões Intersetoriais.
C) Fundo Nacional de Saúde.
D) Programação de saúde.
E) Comitê de gestão financeira.

Questão 32

O Sistema de Cadastramento eAcompanhamento de
Hipertensos e Diabéticos – HIPERDIA – destina-se
ao cadastramento e acompanhamento de portadores
de hipertensão arterial e/ou
atendidos:

A) nas unidades de saúde suplementar.
B) na rede ambulatorial do SUS.
C) nos hospitais credenciados do SUS.
D) nos polos de atendimento especial.
E) nos consultórios particulares.

Diabetes mellitus

Questão 33

Questão 34

O Sistema Único de Saúde foi criado pela:

A) Lei Orgânica da Saúde.
B) Declaração deAlma –Ata.
C) Lei n° 8.142 de 1990.
D) Norma Operacional Básica.
E) Constituição Federal de 1988.

Questão 35

O primeiro Instituto de Aposentadorias e Pensões
criado no Brasil foi o dos:

A) marítimos.
B) industriários.
C) comerciários.
D) transportes.
E) militares.

As atribuições de cada um dos profissionais das
equipes de atenção básica devem seguir as referidas
disposições legais que regulamentam o exercício de
cada uma das profissões. São atribuições
específicas doAgente Comunitário de Saúde:

I. Trabalhar com adscrição de famílias em base
geográfica definida, a microárea.

II. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e
manter os cadastros atualizados.

III. Realizar atenção à saúde dos indivíduos sob sua
responsabilidade.

IV. Encaminhar usuários a serviços de média e alta
complexidade, respeitando fluxos de referência e
contrarreferência locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do
usuário.

V. Orientar as famílias quanto à utilização dos
serviços de saúde disponíveis.

Estão corretos apenas os itens:

A) I, II e V.
B) II,III e V.
C) I, III e IV.
D) III, IV e V.
E) I, II e IV.

Questão 36

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Os ACS devem desenvolver atividades de promoção
da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de
vigilância à saúde, mantendo a equipe informada,
principalmente a respeito das situações de risco
através de:

A) planejamento e organização da agenda de
trabalho.

B) cadastramento das famílias.
C) definição do território de atuação.
D) visitas domiciliares e de ações educativas.
E) realização de acolhimento com escuta

qualificada.

Questão 37

Questão 38

O número de ACS deve ser suficiente para cobrir
100% da população cadastrada, não ultrapassando o
limite máximo recomendado de:

A) 650 pessoas porACS e de 14ACS por equipe.
B) 720 pessoas porACS e de 10ACS por equipe.
C) 750 pessoas porACS e de 12ACS por equipe.
D) 700 pessoas porACS e de 16ACS por equipe.
E) 690 pessoas porACS e de 18ACS por equipe.
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A estratégia de Saúde da Família visa à
reorganização da Atenção Básica no País, de acordo
com os preceitos do Sistema Único de Saúde. São
itens necessários à estratégia de Saúde da Família,
EXCETO:

A) existência de equipe multiprofissional (Equipe
saúde da família).

B) cadastramento de cada profissional de saúde em
apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao
profissional médico.

C) carga horária de 40 (quarenta) horas semanais
para todos os profissionais de saúde membros da
equipe de saúde da família, à exceção dos
profissionais médicos.

D) cada equipe de saúde da família deve ser
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas,
sendo a média recomendada de 3.000 pessoas.

E) programação e implementação das atividades de
atenção à saúde de acordo com as necessidades
de saúde da população, com a priorização de
intervenções clínicas e sanitárias nos problemas
de saúde.

Questão 39

Os valores dos incentivos financeiros para as equipes
de ACS implantadas são transferidos a cada mês,
tendo como base o número de Agentes Comunitários
de Saúde (ACS), registrados no cadastro de equipes
e profissionais do sistema:

A) SCNES
B) SIM
C) SINAN
D) SINASC
E) SIS-PNI

Questão 41

Aimplantação da estratégia deAgentes Comunitários
de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde é uma
possibilidade para a reorganização inicial da Atenção
Básica e uma forma de agregar os Agentes
Comunitários a outras maneiras de organização. São
itens necessários à implantação desta estratégia,
EXCETO:

A) a existência de uma Unidade Básica de Saúde.
B) o cumprimento da carga horária integral de

44 horas semanais por toda a equipe de Agentes
Comunitários.

C) a existência de um enfermeiro para até no máximo
12ACS e no mínimo 04.

D) inscrição no sistema de Cadastro Nacional
vigente que passa a ser a UBS de referência para
a equipe deAgentes Comunitários de Saúde.

E) constituição de uma equipe de Agentes
Comunitários de Saúde.

Questão 40

Visando à operacionalização da Atenção Básica,
definem-se como áreas estratégicas para atuação
em todo o território nacional:

I. eliminação da tuberculose
II. controle da hanseníase
III. controle da hipertensão arterial
IV. eliminação da desnutrição infantil
V. controle do

Marque apenas os itens corretos.

A) I, II e IV
B) II, III e V
C) I, III e IV
D) III, IV e V
E) I, II e III

Diabetes mellitus

Questão 42

O exercício da atividade profissional de Agente
Comunitário de Saúde deve observar a Lei que cria a
profissão deAgente Comunitário de Saúde, o Decreto
que fixa as diretrizes para o exercício da atividade de
Agente Comunitário de Saúde, e a Portaria que
aprova as normas e diretrizes do Programa deAgente
Comunitário e do Programa de Saúde da Família. A
Lei, o Decreto e a Portaria são respectivamente:

A) Lei nº 11.350, Decreto nº 7.508/2011 e
Portaria nº 822/GM/MS.

B) Lei nº 10.507/2002, Decreto nº 3.189/1999 e
Portaria nº 1.886/1997.

C) Lei nº 8.689, Decreto nº 7.508/2011 e
Portaria nº 3.252/GM/MS.

D) Lei nº 8.142, Decreto nº 7.508 e Portaria nº 687.
E) Lei nº 8.080, Decreto nº 6.286 e Portaria nº 204.

Questão 43
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O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é
uma importante estratégia do Ministério da Saúde
que busca promover a reorientação do modelo
assistencial no âmbito do município, a quem compete
à prestação da atenção básica à saúde. Por isso,
preveem que o Agente Comunitário de Saúde
prestará os seus serviços a:

A) gestor local do SUS (Secretaria Municipal de
Saúde).

B) gestor estadual do SUS.
C) CONASS.
D) Conselho de Saúde.
E) COSEMS.

Questão 44

Para o exercício legal da profissão de Agente
Comunitário de Saúde, se faz necessário o
atendimento dos seguintes requisitos:

A) residir no local de atuação há pelo menos 1 ano,
haver concluído o Ensino Médio e o curso de
qualificação básica para a formação deACS.

B) residir no local de atuação há pelo menos 2 anos e
saber apenas ler e escrever.

C) residir no local de atuação há pelo menos 6 meses
e haver concluído o Ensino Fundamental e o curso
de qualificação básica para a formação deACS.

D) não necessita residir no local de atuação, haver
concluído o Ensino Fundamental e o curso de
qualificação básica para a formação deACS.

E) residir no local de atuação há pelo menos 2 anos,
haver concluído o Ensino Fundamental e o curso
de qualificação básica para a formação deACS.

Questão 45

Desenvolver ações educativas que possam interferir
no processo de saúde-doença da população, no
desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva,
e na busca por qualidade de vida pelos usuários é
uma característica do processo de trabalho de:

A) auxiliar e técnico de enfermagem.
B) enfermeiro.
C) equipes de atenção básica.
D) agentes comunitários de saúde.
E) médicos.

Questão 46

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) construídas de
acordo com as normas sanitárias e tendo como
referência o manual de infraestrutura do
Departamento de Atenção Básica/SAS/MS, deverão
cumprir os seguintes requisitos específicos quanto à
estrutura física mínima, EXCETO:

A) consultório médico/enfermagem, consultório
odontológico e consultório com sanitário.

B) sala multiprofissional de acolhimento à demanda
espontânea.

C) área de recepção, local para arquivos e registros,
sala de procedimentos, sala de vacinas, área de
dispensação de medicamentos e sala de
armazenagem de medicamentos.

D) manutenção regular da infraestrutura e dos
equipamentos das Unidades Básicas de Saúde.

E) sala de administração, gerência e sala de
atividades coletivas para os profissionais da
Atenção Básica.

Questão 47

É uma entidade criada por Agente Comunitário de
Saúde e para o ACS, tem por objetivo unificar e
decidir os rumos da categoria, bem como promover a
troca de conhecimento e experiência de trabalho
desenvolvida em todos os estados brasileiros e no
Distrito Federal; realiza todos os anos o Congresso
Nacional. Esta entidade é conhecida como:

A) CONASEMS.
B) CEBAS-SAÚDE.
C) CONACS.
D) CONASS.
E) Conselho de Saúde.

Questão 48
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A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de
ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que
abrange a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação, redução de danos e a manutenção da
saúde. A Atenção Básica tem como fundamentos e
diretrizes, EXCETO:

A) ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a
permitir o planejamento, a programação
descentralizada e o desenvolvimento de ações
setoriais e intersetoriais.

B) possibilitar o acesso universal e contínuo a
serviços de saúde de qualidade e resolutivos,
caracterizados como a porta de entrada aberta e
preferencial da rede de atenção.

C) adscrever os usuários e desenvolver relações de
vínculo e responsabilização entre as equipes e a
população adscrita garantindo a continuidade das
ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

D) ser a modalidade de atenção e de serviço de
saúde com o mais e levado grau de
descentralização e capilaridade, cuja participação
no cuidado se faz sempre necessária.

E) coordenar a integralidade em seus vários
aspectos, a saber: integração de ações
programáticas e demanda espontânea.

O cadastramento das Unidades Básicas de Saúde
será feito em consonância com as normas do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
pelo(a):

A) Gestor Estadual e do Distrito Federal.
B) Gestor Municipal e do Distrito Federal.
C) Secretário Estadual de Saúde.
D) Centro Médico de Saúde.
E) Secretaria Nacional de Saúde.

Questão 49

Questão 50




