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INSTRUÇÕES GERAIS 
: 

1. Este caderno de provas contém um total de 30(trinta) questões 
objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa e 20 de 
Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de, no 
mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, de 3 (três) horas, incluído 
o tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito 
oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para 
a sua Folha de Respostas, usando caneta esferográfica azul 
ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de 
Respostas por erro do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a 
folha de respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão 
ausentar-se do recinto de realização das provas objetivas 
decorrida 1(uma) hora do início de aplicação das mesmas. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste 
caderno e a mesma poderá ser destacada. 

8. As questões das Provas Objetivas e os gabaritos serão 
publicados no quadro de avisos da sede da Prefeitura de 
Datas, situada à Praça do Divino, nº 10 – Bairro Centro, Datas 
–MG, e divulgados no endereço eletrônico 
www.datas.mg.gov.br no 1º (primeiro) dia útil subsequente à 
realização das provas. 

9. A Comissão Organizadora da Prefeitura lhe deseja uma boa 
prova! 

 
Prezado (a) candidato (a): Coloque seu número de inscrição e nome 
no quadro abaixo: 

 

 Número da inscrição                                 Nome do candidato (a): 

 
 
 

  

 
 

 

http://www.datas.mg.gov.br/
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ASSINALE A RESPOSTA CORRETA: 
 

PROVA DE LINGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO1 
O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi criado ao final da década de 
1980, e implementado pela primeira vez no estado do Ceará, com o intuito de reduzir a 
mortalidade infantil por meio de ações que focassem a saúde da mulher e da criança. Tal 
programa apresentava-se como uma estratégia de aprimoramento e consolidação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), visando esclarecer a população sobre hábitos saudáveis 
e aproximá-la de maneira direta e efetiva dos serviços de saúde. 
A experiência bem sucedida do PACS impulsionou o Ministério da Saúde a 
implementar, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), com o objetivo de 
reorientar o modelo assistencial vigente no país, priorizando ações de prevenção, 
promoção e recuperação da saúde das famílias. No entanto, em 1997, o PSF passou 
a ser considerado uma estratégia e, por isso, recebeu a denominação de Estratégia 
Saúde da Família (ESF). Pelo fato de ambos os programas apresentarem-se como 
medidas que visavam reorganizar a atenção básica em saúde, o PACS foi 
incorporado à ESF. Essa junção fez com que as atividades dos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) se tornassem mais complexas e abrangentes. Assim, deixou o foco 
materno-infantil e exigiu destes profissionais novas competências para assumir 
papéis nas esferas políticas e sociais. 
A partir de então, a assistência prestada à comunidade passou a ser desenvolvida por 
equipes multiprofissionais compostas minimamente por um médico, um enfermeiro, 
um auxiliar de enfermagem e seis ACS, podendo ainda contar com um dentista, um 
auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene bucal. Cada equipe atende 
uma clientela de, no máximo, 4.500 pessoas, cabendo ao ACS à responsabilidade de 
desenvolver suas atividades com cerca de 400 a 750 pessoas. 
Relativo às atividades dos ACS junto às famílias, estas se baseiam em oferecer 
subsídios para o acesso da comunidade aos serviços e ações de saúde, usando a 
comunicação como principal instrumento de trabalho na coleta de dados, seja em 
âmbito individual ou coletivo. Outras funções designadas a estes profissionais são: 
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estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas, orientação das famílias 
quanto ao uso adequado dos serviços de saúde e realização de visitas domiciliárias 
periódicas com vistas a monitorar as famílias. 
Os ACS são personagens peculiares da equipe da ESF. Tal peculiaridade está 
ancorada no fato de eles residirem no mesmo lugar onde trabalham. Isto é relevante 
ao sistema público de saúde, pois, ter um trabalhador da referida equipe inserido no 
contexto local possibilita o reconhecimento das características e anseios próprios da 
comunidade a qual pertence. Assim sendo, a realidade que vivenciam embasa suas 
ações, visto os ACS estarem próximos às pessoas por eles assistidas, estabelecendo 
laços de confiança, solidariedade e respeito. Ademais, essa aproximação faz com que 
os próprios ACS se reconheçam como intermediadores nas relações entre as 
famílias, o mundo exterior e a equipe de saúde. 
 
QUESTÃO 1 
Com base no texto, podemos afirmar que: 

a) O trabalho dos ACS não está baseado em medidas educativas e 
preventivas, cujo principal intuito é o desenvolvimento comunitário vinculado 
à equipe de saúde. 

b) A incorporação do PACS à ESF fez com que as atividades dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) se tornassem mais complicadas e amplas. 

c) Não se caracteriza como função designada aos ACS o estímulo à 
participação da comunidade nas políticas públicas, orientação das famílias 
quanto ao uso adequado dos serviços de saúde e realização de visitas 
domiciliárias periódicas com vistas a monitorar as famílias. 

d) Não se considera relevante ao sistema público de saúde o fato de o 
personagem peculiar da equipe da ESF residir no mesmo local onde 
trabalha. 

 
QUESTÃO 2 
 Ainda com base no texto, podemos afirmar que: 

a) O PACS reorientava o modelo assistencial vigente no país, priorizando 
ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das famílias. 

b) O PSF, ao contrário, apenas apresentava-se como uma estratégia de 
aprimoramento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), visando 
esclarecer a população sobre hábitos saudáveis e aproximá-la de maneira 
direta e efetiva dos serviços de saúde. 

c) O PSF passou a ser considerado uma estratégia e, por isso, recebeu a 
denominação de Estudo da Saúde da Família (ESF). 

d) A junção do PACS e PSF fez com que fosse deixado o foco materno-infantil 
e exigido dos ACS novas competências para assumir papéis nas esferas 
políticas e sociais 
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QUESTÃO 3 
Sobre as atividades desempenhadas pelos ACS, podemos afirmar com base no 
texto que: 

a) Estes profissionais possuem uma multiplicidade de encargos, os quais nem 
sempre fazem parte de suas reais atribuições.  

b) A sua relevância para a equipe da ESF é inquestionável, visto que a sua 
proximidade com a população o tornar um mediador e organizador popular, 
aproximando a comunidade dos serviços de saúde.  

c) Apesar dos benefícios, esta proximidade acarreta ônus para os ACS, 
especialmente pela incompreensão de usuários e profissionais de saúde 
acerca de seu papel na equipe da ESF.  

d) Não se faz necessário que os ACS apropriem-se de suas competências com 
vistas a divulgá-las à população e aos profissionais de saúde, de modo a 
evitar conflitos em seu ambiente de trabalho, bem como sobrecarga de 
tarefas. 

 
QUESTÃO 4 
Em: “Essa junção fez com que as atividades dos Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) se tornassem mais complexas e abrangentes [...]”, o verbo 
destacado está flexionado no: 
(A) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
(B) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
(C) futuro do presente do indicativo. 
(D) futuro do pretérito do indicativo 
 
QUESTÃO 5 
Assinalar a alternativa que apresenta um erro de ortografia: 

a) enxofre, exceção, ascensão  
b) abóbada, asterisco, assunção  
c) despender, previlégio, economizar  
d) adivinhar, prazerosamente, beneficente.  

 
QUESTÃO 6 
Relacione as preposições nos exemplos abaixo com o significado que cada 
uma delas apresenta e, em seguida, marque a alternativa correta: 
 
a) O cavaleiro partiu a galope._______________. 
c) A criança chorava de fome._______________. 
d) Ele fez uma escultura em gesso.____________. 
e) Passei por lugares belíssimos.______________. 
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a) Lugar, matéria, causa, modo. 
b) Modo, causa, matéria, lugar 
c) Matéria, causa, modo, lugar 
d) Causa, matéria, modo, lugar 

 
QUESTÃO 7 
Assinale o item em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de: 
também, incrível e caráter. 

a) Alguém, inverossímil, tórax.  
b) Hífen, ninguém, possível.  
c) Têm, anéis, éter.  
d)  Há, impossível, crítico.  

 
QUESTÃO 8 
Assinale a opção ERRADA: 
a) Havia naquele magazine um grande sortimento de gravatas laranja. 
b) É necessário paciência. 
c) É necessária muita paciência. 
d) Cerveja é boa para a saúde. 
 
QUESTÃO 9 
Assinale a alternativa cujo emprego do pronome pessoal esteja INCORRETO: 

a) É necessário que sejamos sinceros com nós próprios. 
b) Se não se importa, vou consigo até a esquina. 
c) Perante eu e tu não há maiores segredos. 
d) O professor pediu para eu pesquisar mais a fundo 

 
QUESTÃO 10 
Observe as frases a seguir e marque abaixo a alternativa ERRADA: 
1) A Jararaca é uma cobra. 
2) Aquela sua vizinha é uma Jararaca! 
 
a) Em ambas as frases, “Jararaca” refere-se a uma cobra, mas seus sentidos não são 
diferentes. 
b) Na frase 1), entendemos que Jararaca é uma cobra, uma espécie de réptil com 
veneno. 
c) Na frase 2), pode-se compreender que a tal vizinha seria uma pessoa de má 
conduta, justamente por ser associada a uma cobra. 
d) Na frase 2) o sentido é alterado ou ampliado, adquirindo então um valor conotativo, 
fugindo de seu sentido inicial. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 11 
Sobre a Atenção Primária, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo. 
b) Tem o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 
coletividades. 
c) A organização desse nível é feita com base em macrorregiões do estado. 
d) Abrange a promoção e a prevenção da saúde. 
 
QUESTÃO 12 
Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) sobre infraestrutura, ambiência e 
funcionamento da Atenção Básica:  
(   ) As Unidades Básicas de Saúde devem ser construídas de acordo com as normas 
sanitárias e tendo como referência as normativas de infraestrutura vigentes, bem 
como possuir identificação segundo os padrões visuais da Atenção Básica e do SUS. 
Devem, ainda, ser cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (SCNES), de acordo com as normas em vigor para tal. 
(  ) Recomenda-se os seguintes ambientes em uma UBS: consultório médico e de 
enfermagem, consultório com sanitário, sala de procedimentos, sala de vacinas, área 
para assistência farmacêutica, sala de inalação coletiva, sala de procedimentos, sala 
de coleta/exames, sala de curativos, sala de expurgo, sala de esterilização, sala de 
observação e sala de atividades coletivas para os profissionais da Atenção Básica. Se 
forem compostas por profissionais de saúde bucal, será necessário consultório 
odontológico com equipo odontológico completo; a área de recepção, local para 
arquivos e registros, sala multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea, 
sala de administração e gerência, banheiro público e para funcionários, entre outros 
ambientes conforme a necessidade. 
(  ) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta no mínimo por médico, 
preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, 
preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de 
enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Podendo fazer parte da equipe o 
agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-
dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico em 
saúde bucal. O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base 
populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo 
com definição local. 
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(   ) Independente da modalidade adotada, os profissionais de Saúde Bucal não são 
vinculados a uma equipe de Atenção Básica ou equipe de Saúde da Família, não 
devendo compartilhar a gestão e o processo de trabalho da equipe, tendo 
responsabilidade sanitária independente pela mesma população e território adstrito 
que a equipe de Saúde da Família ou Atenção Básica a qual integra. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) V, V, V, F 
b) V, V, F, F 
c) V, F, F, V 
d) V, F, V, V 
 
QUESTÃO 13 
Antes de registrar/digitar as informações no Sistema de Informação da Atenção 
Básica (SIAB), as fichas preenchidas pelos profissionais são consolidadas em 
três blocos centrais, A SABER: 
a) Cadastramento das famílias / Relatório de Situação de Saúde e Acompanhamento 
das Famílias/ Relatório de Produção e Marcadores para Avaliação.  
b) Ficha de Gestantes / Ficha de Diabéticos / Ficha de hipertensos. 
c) Ficha para acompanhamento da criança / Ficha para registro de atividades, 
procedimentos e notificações / Cadastramento das famílias. 
d) Relatório de Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias / Relatório de 
Produção e Marcadores para Avaliação / Ficha para acompanhamento da criança. 
 
QUESTÃO 14 
São atribuições do Agente Comunitário de Saúde, de acordo com a Política 
Nacional da Atenção Básica, EXCETO: 
a) Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico 
demográfico e sociocultural da comunidade. 
b) Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados 
de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético. 
c) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 
população adscrita à Unidade Básica de Saúde, considerando as características e as 
finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 
coletividades. 
d) Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de 
reservatórios de doenças.  
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QUESTÃO 15 
A Política Nacional da Atenção Básica preconiza diretrizes para o 
funcionamento das Unidades Básicas de Saúde. Assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) População adscrita por equipe de Atenção Básica e de Saúde da Família de 2.000 
a 3.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e 
diretrizes da Atenção Básica. 
b) Fica estipulado para cálculo do teto máximo de equipes de Atenção Básica e de 
Saúde da Família, com ou sem os profissionais de saúde bucal, pelas quais o 
Município e o Distrito Federal poderão fazer jus ao recebimento de recursos 
financeiros específicos, conforme a seguinte fórmula: População/3.000. 
c) Para que as equipes que atuam na Atenção Básica possam atingir seu potencial 
resolutivo, de forma a garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso, é 
necessário adotar estratégias que permitam a definição de um amplo escopo dos 
serviços a serem ofertados na Unidade Básica de Saúde, de forma que seja 
compatível com as necessidades e demandas de saúde da população adscrita, seja 
por meio da Estratégia Saúde da Família ou outros arranjos de equipes de Atenção 
Básica, que atuem em conjunto, compartilhando o cuidado e apoiando as práticas de 
saúde nos territórios.  
d) Em municípios ou territórios com menos de 3.500 habitantes, que uma equipe de 
Saúde da Família ou de Atenção Básica seja responsável por toda população. 
 
QUESTÃO 16 
Relacione os itens abaixo: 
1 - Equipe de Saúde da Família 
2 - Equipe da Atenção Básica 
3 - Equipe de Saúde Bucal 
4 - Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica 
 
(  ) Deve atender aos princípios e diretrizes propostas para a Atenção Básica. A 
gestão municipal poderá compor equipes de Atenção Básica de acordo com 
características e necessidades do município.  
(  ) É a modalidade prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção 
Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como modalidade 
de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma 
reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade 
e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade. 
(  ) Modalidade que pode compor as equipes que atuam na atenção básica, 
constituída por um cirurgião-dentista e um técnico em saúde bucal e/ou auxiliar de 
saúde bucal. 
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(  ) Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias 
de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É 
formada por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, 
atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos 
profissionais das equipes de Saúde da Família e de Atenção Básica. 
 
A alternativa CORRETA é: 
a) 1, 2, 4 e 3 
b) 1, 2, 3 e 4 
c) 2, 1, 4 e 3 
d) 2, 1, 3 e 4 
 
QUESTÃO 17 
A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo: 
a) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão 
compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada 
em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde. 
 b) Definir diretrizes, de âmbito nacional a respeito da organização das redes de 
ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional 
e à integração das ações e serviços dos entes federados. 
c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades representativas dos 
entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de 
utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento. 
d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) receberão recursos do orçamento geral 
da União por meio do Fundo Estadual de Saúde, para auxiliar no custeio de suas 
despesas institucionais. 
 
QUESTÃO 18 
Não é atribuição em comum do Agente Comunitário de Saúde e do Agente 
Comunitário de Endemias: 
a) Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e 
sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização 
e mapeamento da área de atuação da equipe; 
b) Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e 
agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, 
por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e 
coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a 
investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros 
profissionais da equipe quando necessário; 
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c) Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da 
equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento 
da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas 
com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares; 
d) Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e 
cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema 
de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com 
apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do 
território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 
 
QUESTÃO 19 
São atividades do Agente Comunitário de Saúde, a serem realizadas em caráter 
excepcional, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da 
equipe, após treinamento específico e fornecimento de equipamentos 
adequados, em sua base geográfica de atuação, encaminhando o paciente para 
a unidade de saúde de referência, EXCETO: 
a) Aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e 
prevenir doenças e agravos. 
b) Realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o 
acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto 
terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na Atenção Básica. 
c) Aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar. 
d) Prescrever e orientar sobre medicamentos, em domicílio, para a correta 
administração da medicação do paciente em situação de vulnerabilidade. 
 
QUESTÃO 20 
Para a solicitação de credenciamento dos Serviços e de todas as equipes que 
atuam na Atenção Básica, pelos Municípios e Distrito Federal, deve-se obedecer 
alguns critérios de acordo com a Portaria n° 2.436 de 21 de setembro de 2017. 
Assinale a alternativa ERRADA: 
a) Elaboração da proposta de projeto de credenciamento das equipes que atuam na 
Atenção Básica, pelos Municípios/Distrito Federal. 
b) Após a publicação de Portaria de credenciamento das novas equipes no Diário 
Oficial da União, a gestão municipal deverá cadastrar a (s) equipe (s) no Sistema de 
Cadastro Municipal de Estabelecimento de Saúde. 
c) A proposta do projeto de credenciamento das equipes que atuam na Atenção 
Básica deverá estar aprovada pelo respectivo Conselho de Saúde Municipal ou 
Conselho de Saúde do Distrito Federal. 
d) O Ministério da Saúde realizará análise do pleito da Resolução CIB ou do Distrito Federal 
de acordo com o teto de equipes, critérios técnicos e disponibilidade orçamentária. 
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QUESTÃO 21 
O Agente Comunitário de Saúde deve comunicar prontamente ou solicitar a 
visita domiciliar de outro membro da equipe quando: 
a) Mediante a identificação de alguma doença ou comportamento que possa por em 
risco a saúde do lar ou do ambiente de trabalho. 
b) Identificação de ambiente de trabalho favorável à saúde do trabalhador. 
c) Encontrar gestantes em condições adequadas. 
d) Encontrar crianças bem nutridas. 
 
QUESTÃO 22 
A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território 
nacional e de investigação obrigatória. O que é FALSO sobre a hanseníase: 
a) É uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é 
o  Mycobacterium leprae.  
b) Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, em qualquer parte do 
corpo, com perda ou alteração de sensibilidade térmica (ao calor e frio), tátil (ao tato) 
e à dor, que podem estar principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, na 
face, nas orelhas, no tronco, nas nádegas e nas pernas. 
c) Área de pele úmida e com excesso de suor, com queda de pelos. 
d) Dor e sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços e das 
pernas, inchaço de mãos e pés; diminuição da força dos músculos das mãos, pés e face 
devido à inflamação de nervos, que nesses casos podem estar engrossados e doloridos. 
 
QUESTÃO 23 
A avaliação da capacidade de autocuidado é, em boa parte, subjetiva, pois 
depende da percepção do profissional e da equipe de Saúde ao observar o 
contexto e as atitudes da pessoa diante de sua condição crônica. Mas há 
formas de aperfeiçoar a capacidade de avaliar esses aspectos que incluem o  
conhecimento sobre as crenças relacionadas à condição de saúde; as atitudes, 
a confiança e a motivação diante das mudanças; a importância dada à 
condição; e a presença e a força das redes de suporte social (MENDES, 2012). 
Diante de situações que ajudam a ilustrar circunstâncias em que a capacidade 
de autocuidado pode ser insuficiente, assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Pessoas com dificuldade de compreensão de sua condição crônica, por exemplo, 
com expectativa de cura ou controle em curto prazo.  
b) Pessoas com dificuldade de compreensão das necessidades farmacológicas e de 
um plano de cuidados em médio e longo prazos. 
c) Pessoas que se encontram no estágio pré-contemplativo de mudança de comportamento, 
isto é, que não demonstram interesse em realizar mudanças nos próximos meses.  
d) Pessoas com alta autoeficácia, isto é, que acreditam em si mesmas como agentes 
de mudança de suas condições. 
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QUESTÃO 24 
O Sr. João Adamastor, 75 anos, é viúvo, apresenta hipertensão arterial de difícil 
controle, tem dificuldade de deambular devido à gonartrose bilateral e tem sequelas 
motoras de AVC (hemiplegia à esquerda). É usuário de polifarmácia pela HAS e dor 
crônica. No último ano, foi hospitalizado duas vezes. Mora com a filha Joana, que é 
casada e tem dois filhos, de 9 e 15 anos, e trabalha um turno do dia. Seu marido 
trabalha dois turnos em indústria metalúrgica. Joana solicitou ajuda da equipe de 
Saúde, pois estava encontrando dificuldades para lidar com os problemas de saúde 
do pai. A assistente social e a enfermeira visitaram a família. Após a visita, a 
assistente social considerou tratar-se de uma situação para “gestão de caso” com 
base nos seguintes critérios, exceto:  
a) Presença de comorbidades: HAS, sequela de AVC, gonartrose bilateral com 
dificuldades de mobilidade.  
b) Presença de familiares 24 horas por dia. 
c) Utilização de polifarmácia, com indicação de vários medicamentos prescritos para 
uso contínuo por mais de seis meses, e dificuldade de cumprir horários e doses 
estabelecidos.  
d) Presença de familiares próximos, mas necessitando orientação para compor uma 
rede de apoio familiar. 
 
QUESTÃO 25 
Qual alternativa NÃO compreende um componente de dependência à nicotina: 
a) O uso de medicamentos nicotínicos como adesivo de nicotina, goma de mascar e 
pastilha. 
b) Físico, que é responsável pelo surgimento dos sintomas da síndrome de 
abstinência.  
c) Psicológico, responsável pela sensação de ter no cigarro um apoio ou mecanismo 
de adaptação para lidar com situações de estresse, sentimentos de solidão, 
frustração, entre outros. 
d) Condicionamento, representado por associações habituais com o ato de fumar, 
como fumar e tomar café, fumar e ingerir bebidas alcoólicas, fumar após as refeições. 
 
QUESTÃO 26 
Sobre a organização, manutenção do Sistema de Informação da Atenção Básica 
e Produção na Unidade, é incorreto afirmar que: 
a) Durante as visitas o Agente Comunitário de Saúde deverá estar sempre 
acompanhado dos impressos de produção. São estes que respaldam e validam todas 
as ações realizadas. 
b) O não envio de informação (produção) por meio de Sistema de Informação da 
Atenção Básica vigente por até três meses consecutivos, não é motivo para 
suspensão de recurso.   
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c) Os dados deverão ser preenchidos legivelmente e no momento das visitas, estando 
sempre à disposição para vistoria e acompanhamento da equipe.  
d) O fechamento de produção será feita em data estabelecida pela equipe onde o Agente 
Comunitário de Saúde apresentará os dados e demais informações sobre a comunidade. 
 
QUESTÃO 27 
O trabalho do Agente Comunitário de Saúde na Atenção Básica em conjunto 
com os demais profissionais da saúde é de fundamental importância para a 
identificação, o controle e a prevenção das Doenças Respiratórias Crônicas 
(DRC), auxiliando dessa forma na promoção da saúde e na melhora da 
qualidade de vida dos pacientes. Reforça-se que o ACS tem como atribuições e 
competências na equipe de Saúde da Família em relação às DRC, EXCETO: 
a) Não realizar busca ativa de pessoas com sintomas sugestivos de asma ou outra 
DRC e deixar essas pessoas que nunca foram avaliadas pela equipe procurem a 
unidade de saúde. 
b) Buscar a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à unidade, 
mantendo a equipe informada sobre a evolução dos casos. 
c) Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas relativas 
ao controle das DRC, de acordo com o planejamento a equipe. 
d) Identificar sinais de gravidade e proceder conforme rotina estabelecida pela equipe 
para aqueles pacientes que já realizam acompanhamento. 
 
QUESTÃO 28 
A primeira dose das vacinas Pentavalente (DTP + HB + Hib), VIP (Vacina 
Inativada Poliomielite), VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) e a Vacina 
pneumocócica 10 (Valente) de acordo com o Calendário de Vacinação de 2018, 
são administradas em crianças com a idade de: 
a) 2 meses. 
b) Ao nascer. 
c) 3 meses. 
d) 6 meses. 
 
QUESTÃO 29 
A primeira dose da Vacina SRC (Tríplice Viral) que previne doenças como 
sarampo, caxumba e rubéola de acordo com o Calendário de Vacinação de 
2018, deve ser administrada em crianças com idade de: 
a) 12 meses. 
b) 6 meses. 
c) 3 meses. 
d) 15 meses. 
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QUESTÃO 30 
De acordo com o Calendário de Vacinação para Gestantes de 2018, quais são as 
vacinas recomendadas: 
a) HPV quadrivalente e Hepatite B. 
b) Hepatite B e Dupla adulto (DT) ou DTPA tipo adulto. 
c) Dupla adulto (DT) ou DTPA tipo adulto e Hepatite B. 
d) HPV quadrivalente e Dupla adulto (DT) ou DTPA tipo adulto. 
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ATENÇÃO! 
 

Você pode transcrever suas respostas neste Rascunho e o 
mesmo poderá ser destacado e levado com você, após ter 
terminado a prova. 
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