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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ (SC) 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

27 DE JANEIRO DE 2013 
 

CARGO: 

Enfermeiro 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro alternativas (A, B, C, D) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Concurso (PS Águas de Chapecó-SC), Nº de Inscrição, respostas 
por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  36  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 
01 à 40, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 
preenchimento abaixo: 

 
 

Formas Incorretas:  
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o preenchimento 
incorreto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de 
inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos 
ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 01 hora do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 
juntamente com os fiscais de sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre 
dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 28 de janeiro de 
2013, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do 
email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 29 e 30 de janeiro de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
Leia o excerto da obra O cortiço e responda as questões 
de 01 a 05: 
 

“Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e 
tinas para lavadeiras”. 

As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia; 
tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a 
água, quinhentos réis; sabão à parte. As moradoras do 
cortiço tinham preferência e não pagavam nada para 
lavar. [...] 

E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, 
agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as 
suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de três 
e quatro palmos, que apareciam como manchas alegres 
por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o 
revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas 
sobre os lustrosos bancos de lavar. E os gotejantes 
jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol, 
que nem lagos de metal branco. 

E naquela terra encharcada e fumegante, naquela 
umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a 
esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma 
geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, 
daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no 
esterco. 
 
01) De acordo com o excerto: 
 

1. O narrador mantém certo distanciamento diante 
da cena apresentada o que lhe permite uma 
postura racional e objetiva em relação aos fatos 
expostos. 

2. O narrador faz uma descrição subjetiva para 
apresentar o ambiente físico. 

3. Por se tratar de uma obra Naturalista, é possível 
detectar no fragmento um paralelo entre o cortiço 
e a vida animal. 

 
a) 1, 2 e 3 estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 2 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 e 3 estão corretas. 
 
02) No texto há uma indicação de crescimento absurdo 
do cortiço que pode ser percebido através dos verbos, 
EXCETO: 
 
a) Esfervilhar. 
b) Minhocar. 
c) Parecia. 
d) Brotar. 
 
03) “...e o revérbero das claras barracas de algodão 

cru,...” A palavra em destaque tem como sinônimo: 
 
a) Reflexo de luz. 

b) Sombra. 
c) Balançar. 
d) Instabilidade. 
 
04) O fragmento inicia com um anúncio: “Estalagem de 

São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para 

lavadeiras.” Identifique a assertiva em que NÃO há 
erro de concordância verbal: 
 
a) Necessitam-se de profissionais competentes. 
b) Vende-se a fazenda e compram-se dois terrenos. 
c) Aluga-se carros usados. 
d) Precisam-se de operários. 
 
05) O cortiço, de 1881, a obra-prima do Naturalismo 
brasileiro, foi escrito por: 
 
a) Machado de Assis. 
b) José de Alencar. 
c) Aluísio Azevedo. 
d) Guimarães Rosa. 
 
06) O emprego da crase, nas sentenças abaixo, é 
obrigatório somente em: 
 
a) À medida que adentrávamos na mata a escuridão 

aumentava. 
b) Escrevi a carta à Paula. 
c) Peça desculpas à sua irmã. 
d) O vereador levou a discussão até às últimas 

consequências.  
 
07) Qual das orações a seguir NÃO sublinha um 
complemento nominal: 
 
a) O vereador votou contrariamente aos interesses 

populares. 
b) Maria tem orgulho do irmão. 
c) Nossos alunos têm profundo respeito à arte. 
d) A professora é estimada de todos. 
 
08) Na frase: “Entregou a carta a mim.”, os termos 
sublinhados são, respectivamente: 
 
a) Verbo transitivo direto – Objeto direto. 
b) Verbo transitivo indireto – Objeto indireto. 
c) Verbo transitivo direto e indireto – Objeto indireto. 
d) Verbo transitivo direto e indireto – Objeto direto. 
 
09) Identifique a alternativa na qual a vírgula é 
optativa: 
 
a) Roberto só pensava em uma coisa, que não perderia. 
b) Escutava coisas estranhas deste casarão, quando eu 

era menina. 
c) Se tudo der certo, retornarei para o carnaval. 
d) Essas notícias, conforme informamos no jornal 

passado, são verdadeiras. 
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A = é igual a: 

10) “Paulo já havia encontrado os relatórios perdidos 

no escritório.” Reescrevendo a frase anterior na voz 
passiva teremos: 
 
a) Os relatórios perdidos no escritório já haviam sido 

encontrados por Paulo. 
b) Paulo já encontrou os relatórios que havia perdido no 

escritório. 
c) Os relatórios que Paulo perdeu no escritório já foram 

encontrados. 
d) Paulo, que havia perdido os relatórios no escritório, 

já os encontrou. 
 

Matemática 

 
11) A soma dos elementos da matriz inversa da matriz 
             
 
 
a) 8 
b) -1 
c) -3 
d) -7 
 
12) Sendo sen x =        e cos x =         . O valor de sen 2x é: 
 
 
a)                          b)                         c)                         d)          
 
 
13) A soma dos coeficientes dos termos do 
desenvolvimento do binômio abaixo é 6561. Então n é 
igual a: 
 
 
a) 7 
b) 6 
c) 8 
d) 9 
 
14) De um total de 400 estudantes da área de exatas, 
100 estudam cálculo e 120 estudam geometria 
analítica. Esses dados incluem 80 estudantes que 
estudam ambas as disciplinas. Qual é a probabilidade 
de que um estudante escolhido aleatoriamente esteja 
estudando cálculo ou geometria analítica? 
 
a)                      b)                      c)                      d)         
 
 
15) Um cubo possui sua diagonal valendo 5        cm, sua 

área total A cm2 e seu volume B cm3. Então      é igual a: 
 
a) 0,8 
b) 1,2 
c) 9,5 
d) 3,5 
 

ESPAÇO PARA CÁLCULO 
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16) O volume de um cilindro circular reto é x+2 e sua 
área lateral é x. O raio desse cilindro é dado por: 

 

a)                       

 

b)                   

 

c)                    

 

d)                      

 
 

17) Sendo o binômio                         o seu termo médio é:     
 
a) 80x5y3 
b) 60x7y5 
c) 70x12y8 
d) 120x7y8

 

 
18) Sendo que -1 é raiz dupla do polinômio abaixo, 
então a outra raiz desse polinômio é: 
 
 
 
a)     

 
b) -3 
c) -4 
d) 5 
 
19) A derivada primeira da função                                 é: 

 

 
a)                                               
 
 
b)                                         
 
 
c)                                                
 
 
d) 
 
 
 
20) Dada a matriz     
 
 
Então o determinante de                            é: 
 
a) 77 
b) 55 
c) 34 

d)       

ESPAÇO PARA CÁLCULO 
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Conhecimentos Gerais 

 
21) Em 20 de novembro de 1962, através da Resolução 
07/62, foi criado o Município de Águas de Chapecó (SC), 
que teve sua emancipação político administrativa em: 
 
a) 14 de dezembro de 1962. 
b) 20 de dezembro de 1962. 
c) 14 de janeiro de 1963. 
d) 20 de janeiro de 1963. 
 
22) Analise as assertivas abaixo sobre o Município de 
Águas de Chapecó (SC) e assinale a alternativa correta: 
 

I. A origem do nome  deu-se pela existência das 
fontes de água mineral e por margear o rio 
Chapecó, além de pertencer até então ao 
Município do mesmo nome. 

II. Em 1963 foi eleita a primeira Câmara Municipal de 
vereadores. 

III. A maior decadência do turismo no Município foi 
na década de oitenta.  

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente I está correta. 
d) Todas estão corretas. 
 
23) Um dos principais símbolos do Estado de Santa 
Catarina, a bandeira foi baseada na obra do historiador, 
jornalista e advogado: 
 

 
 
a) Hercílio Luz. 
b) José Arthur Boiteux.  
c) Assis Chateaubriand. 
d) Manuel Joaquim de Almeida Coelho. 
 
24) Getúlio Dornelles Vargas, Presidente do Brasil por 
dois mandatos, realizou diversas transformações no 
país. Analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 

I. Criou a Justiça do Trabalho (1930), o Ministério da 
Justiça e o salário mínimo (1940). 

II. Instituiu a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 
(1943), a carteira profissional, a semana de 40 
horas de trabalho e as férias remuneradas.  

III. Na área estatal, criou a Companhia Siderúrgica 
Nacional (1940), a Vale do Rio Doce (1942), a 
Hidrelétrica do Vale do São Francisco (1945) e 
entidades como o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - 1938).  

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
25) Segundo reportagem divulgada no Jornal Nacional, 
mais de 50 municípios terão que realizar novas 
eleições. Isso acontece porque os candidatos eleitos 
tiveram a candidatura barrada pela Lei da Ficha Limpa. 
No Estado de Santa Catarina as eleições ocorrerão no 
dia 3 de março para os Municípios de: 
 
a) Balneário Camboriú; Campos Novos; Criciúma e 

Trombudo Central. 
b) Balneário Rincão; Campo Erê; Criciúma e Tangará. 
c) Blumenau; Campos Novos; Ibicaré e Campo Erê. 
d) Balneário Rincão; Campo Erê; Criciúma e Videira. 
 

Conteúdos Específicos 

 
26) A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de 
evolução lenta, que se manifesta principalmente 
através de sinais e sintomas dermatoneurólogicos: 
lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente 
nos olhos, mãos e pés. Sobre a hanseníase é correto 
afirmar: 
 
a) A hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae 

ou bacilo de Hansen. 
b) O Mycobacterium leprae tem alta patogenicidade e 

baixa infectividade. 
c) O homem é uma das fontes de infecção da 

hanseníase. 
d) A hanseníase atinge principalmente as crianças. 

Observa-se que crianças adoecem mais pela baixa 
imunidade. 

 
27) Paciente comparece à Unidade de Saúde com os 
seguintes sintomas: dor abdominal intensa e contínua; 
vômito persistente; hipotensão postural ou hipotímia; 
pressão diferenciada 20mmHg (PA convergente); 
hepatomegalia dolorosa; hemorragia; diminuição 
repentina da temperatura corpórea ou hipotermia; e 
desconforto respiratório. Esses são sinais típicos de: 
 
a) Malária. 
b) Dengue. 
c) Hanseníase. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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28) Os anticoncepcionais injetáveis são combinados e 
suas diferentes formulações contêm um éster de um 
estrogênio natural, o estradiol, e um progestogênio 
sintético, diferentemente dos anticoncepcionais orais 
combinados, nos quais ambos hormônios são 
sintéticos. Assim, é INCORRETO afirmar sobre os 
anticoncepcionais injetáveis mensais: 
 
a) São muito eficazes, a taxa de falha desse método 

varia entre 0,1% a 0,3%, durante o primeiro ano de 
uso. 

b) Inibem a ovulação e tornam o muco cervical espesso, 
impedindo a passagem dos espermatozóides. 
Provocam ainda alterações no endométrio. 

c) Um dos efeitos secundários dos anticoncepcionais 
injetáveis são alterações no ciclo menstrual: manchas 
ou sangramento nos intervalos entre as 
menstruações, sangramento prolongado e 
amenorréia. 

d) A recuperação da fertilidade após o uso de injetáveis 
mensais é mais lenta quando comparada com os que 
contêm somente progestogênio (injetável trimestral). 

 
29) A atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de 
ações levadas a efeito pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), em todos os níveis de governo, para o 
atendimento das demandas pessoais e das exigências 
ambientais, compreende três grandes campos a saber: 
 

I. O da assistência, em que as atividades são 
dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, 
e que é prestado no âmbito ambulatorial e 
hospitalar, bem como em outros espaços, 
especialmente no domiciliar. 

II. O das intervenções ambientais, no seu sentido 
mais amplo, incluindo as relações e as condições 
sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, 
controle de vetores e hospedeiros e operação de 
sistemas de saneamento ambiental (mediante o 
pacto de interesses, as normalizações, as 
fiscalizações e outros). 

III. O das políticas externas ao setor saúde, que 
interferem nos determinantes sociais do processo 
saúde-doença das coletividades, de que são partes 
importantes questões relativas às políticas 
macroeconômicas ao emprego, ao lazer e à 
disponibilidade e qualidades dos alimentos. 

IV. O das ações de política setorial em saúde, bem 
como as administrativas – planejamento, 
comando e controle – são inerentes e não 
integrantes do contexto daquelas envolvidas na 
assistência e nas intervenções ambientais. Ações 
de comunicação e de educação também 
compõem, porém não necessitam ser de forma 
obrigatória e permanente. 

 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
30) A Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e 
sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Sobre a referida Lei é INCORRETO 
afirmar: 
 
a) A conferência de saúde reunir-se-á a cada quatro 

anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes. 

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação 
no Conselho Nacional de Saúde. 

c) As conferências de saúde, bem como os conselhos de 
saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas em regimento 
compartilhado com o Plano Diretor de 
Regionalização. 

d) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do Governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação 
de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera de governo. 

 
31) Analise os itens abaixo sobre Diabetes Mellitus e 
assinale a alternativa correta  
 

I. O Diabetes classifica-se em: tipo I (ou insulino-
dependente), tipo II (ou não insulino-
dependente), diabetes gestacional e outros tipos 
específicos.   

II. A insulina é um hormônio produzido por células 
especiais do pâncreas, sendo responsável pela 
manutenção do nível de açúcar no sangue 
(glicemia). 

III. No diabetes tipo II, o organismo produz alguma 
insulina, mas não consegue utilizá-la de maneira 
adequada. 

IV. Na Retinopatia Diabética os rins perdem a 
capacidade de filtrarem adequadamente o 
sangue, retendo uréia e outras substâncias 
nocivas ao organismo. 

 
a) Apenas I e IV estão corretos. 
b) Apenas I, II e III estão corretos. 
c) Apenas II e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
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32) A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, 
que pode ser de curso benigno ou grave, a depender de 
sua forma de apresentação: formas inaparentes, 
dengue clássico (DC), febre hemorrágica da dengue 
(FHD), ou síndrome do choque da dengue (SCD), 
podendo evoluir para óbito. Considera-se a dengue um 
dos maiores problemas de saúde pública do mundo, 
especialmente nos países tropicais, cujas condições 
sócio-ambientais favorecem o desenvolvimento e a 
proliferação de seu principal vetor. Sobre a Dengue é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) No seu ciclo de vida, o Aedes aegypti apresenta 

quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. O mosquito 
adulto vive em média de 50 a 60 dias. 

b) No Brasil, a principal espécie vetora é o Aedes 

aegypti, havendo também o Aedes albopictus, o qual 
não se tem até o momento comprovação de sua 
importância como transmissor dessa doença no país. 

c) Nas habitações, o adulto do Aedes aegypti é 
encontrado normalmente em paredes, móveis, peças 
de roupas penduradas e mosquiteiros. 

d) Um ovo do Aedes aegypti pode sobreviver por 450 
dias (aproximadamente 1 ano e 2 meses), mesmo 
que o local onde ele foi depositado fique seco. 

 
33) Doença infecciosa parasitária provocada por 
vermes do gênero Schistosoma, inicialmente 
assintomática, que pode evoluir até as formas clínicas 
extremamente graves. É também conhecida como, 
xistose, doença dos caramujos, barriga d’água, doença 
de Manson-Pirajá da Silva. Essa doença é a: 
 
a) Tifo. 
b) Porvovirose. 
c) Leishmaniose. 
d) Esquistossomose. 
 
34) Doença infecciosa febril aguda, causada por 
protozoário do gênero Plasmodium, caracterizada por 
febre alta acompanhada de calafrios, suores, cefaléia, 
que ocorrem em padrões cíclicos, a depender da 
espécie do parasito infectante. Possuí uma fase 
sintomática inicial, caracterizada por mal-estar, 
cansaço, mialgia, náuseas e vômitos, que geralmente 
precede à clássica febre da: 
 
a) Tuberculose. 
b) Febre tifóide. 
c) Malária. 
d) Dengue. 
 
35) A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, 
causada por uma bactéria, o Mycobacterium 
tuberculosis, também denominado de bacilo de Koch 
(BK). O termo tuberculose se origina no fato da doença 
causar lesões chamadas tubérculos. Sobre a 
tuberculose é INCORRETO afirmar: 

 
a) A transmissão ocorre por meio de gotículas contendo 

os bacilos expelidos por um doente com tuberculose 
pulmonar ao tossir, espirar ou falar. 

b) Qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose, 
mais frequentemente pulmões, gânglios linfáticos, 
pleura, laringe, rins, cérebro e ossos. 

c) Apenas 10% das pessoas infectadas adoecem, mais 
da metade delas durante os dois primeiros anos após 
a infecção, e o restante ao longo da vida. 

d) Para diagnosticar a tuberculose é necessário realizar 
o exame de gota espessa e prova tuberculínica. 

 
36) A doença cuja técnica mais utilizada para o 
diagnóstico laboratorial é a imunofluorescência direta 
para chlamydia trachomatis e apresenta os sintomas de 
sensação de corpo estranho no olho; discreta fotofobia 
(sensibilidade à luz); prurido e sinais de secreção 
purulenta (pequena quantidade) é a: 
 
a) Conjuntivite. 
b) Tracoma. 
c) Tracomialíase. 
d) Exoftalmia. 
 
37) A prova tuberculínica é indicada como método 
auxiliar no diagnóstico da tuberculose. No Brasil, a 
tuberculina usada é o PPD RT23, aplicado por via 
intradérmica no terço médio da face anterior do 
antebraço esquerdo, na dose de 0,1 ml, equivalente a 2 
UT (unidades de tuberculina). A leitura da prova 
tuberculínica é realizada 72 a 96 horas após a aplicação, 
medindo-se com a régua milimetrada. O resultado, 
registrado em milímetros, classifica-se como: 
 
a) 0 a 4 mm – não reator – indivíduo não infectado pelo 

M. Tuberculosis ou com hipersensibilidade reduzida. 
b) 0 a 4 mm – reator fraco – indivíduo infectado pelo M. 

Tuberculosis ou por outras bactérias. 
c) 0 a 4 mm – reator forte – indivíduo infectado pelo M. 

Tuberculosis ou por outras bactérias. 
d) 0 a 4 mm ou mais – reator forte – indivíduo infectado 

pelo M. Tuberculosis, que pode estar ou não doente, 
e indivíduos vacinados com BCG nos últimos dois 
anos. 

 
38) A dificuldade respiratória que ocorre quando a 
pessoa está deitada, fazendo com que ela tenha que 
dormir elevada na cama, denomina-se: 
 
a) Dispnéia. 
b) Ortopnéia. 
c) Apnéia. 
d) Bradipnéia. 
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39) A dengue, doença infecciosa febril aguda, cujo 
principal vetor é o Aedes aegypti, pode ser 
caracterizada em grupos com condutas distintas. 
Relacione o grupo com a caracterização da doença: 
 

1. Grupo A. 
2. Grupo B. 
3. Grupo C e D. 

 
(     ) Caracteriza-se por presença de febre por até sete 

dias; presença de algum sinal de alarme; choque; 
manifestações hemorrágicas presentes ou 
ausentes. 

(     ) Caracteriza-se por presença de febre por até sete 
dias; manifestações hemorrágicas; ausência de 
sinais de alarme. 

(     ) Caracteriza-se por presença de febre por até sete 
dias; ausência de manifestações hemorrágicas e 
ausência de sinais de alarme. 

 
a) 3, 2, 1. 
b) 3, 1, 2. 
c) 2, 1, 3. 
d) 2, 3, 1. 
 
40) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS), existente desde o início dos anos 90, foi 
efetivamente instituído e regulamentado em 1997, 
quando se iniciou o processo de consolidação da 
descentralização de recursos no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) deverá atender entre 400 e 750 pessoas, 
dependendo das necessidades locais, e desenvolverá 
atividades de prevenção de doenças e promoção da 
saúde por meio de ações educativas individuais e 
coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão competente. São competências dos ACS, 
EXCETO: 
 
a) Visitar no mínimo uma vez por mês cada família da 

sua comunidade, identificar situação de risco e 
encaminhar aos setores responsáveis. 

b) Orientar a família sobre o uso de soro de reidratação 
oral para prevenir diarréias e desidratação em 
crianças. 

c) Incentivar o aleitamento materno. 
d) Realizar curativos de baixa complexidade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 





