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CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Questão 01 (Peso 1)                         

Leia o trecho a seguir e verifique a forma correta de preencher as lacunas de acordo com a norma 
culta. 
__________ vários registros errados no cadastro, mas não ___________ restrições para o 
atendimento. A circunstância dessas ocorrências _____________ retrabalho. 

Considerando as regras de concordância, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as 
lacunas do trecho acima é 

A) Havia / existe / ocasionam 

B) Haviam / existe / ocasiona 

C) Havia / existem / ocasiona 

D) Haviam / existem / ocasiona 

E) Haviam / existem / ocasionam 

 

Questão 02 (Peso 1) 

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa que contém o correto emprego do hífen é 

A) anti-social 
B) semi-rígido 
C) para-quedas 
D) afro-brasileiro 
E) afro-descendente 
 

Questão 03 (Peso 2) 

Considerando a regência verbal de acordo com a norma culta, preencha as lacunas. 

Precisamos _____________ Mulungu do Morro bem cedo, porém devemos __________________ 
limite de velocidade da via, porque o excesso de velocidade ______________ multas.   

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) chegar a / obedecer ao / implica 

B) chegar em / obedecer o / implica 

C) chegar em / obedecer ao / implica  

D) chegar a / obedecer ao / implica em 

E) chegar em / obedecer o / implica em 

Questão 04 (Peso 2)  
 

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente é 

A) períto / ruím / têxtil 

B) álibi / refém / inédito   

C) antídoto / rúbrica / míope 

D) álcool / álcoolatra / fortúito 

E) gratuíto / cônjuge / ínterim  
 

Questão 05 (Peso 3) 

De acordo com a norma culta, preencha as lacunas do trecho a seguir. 

O serviço foi ___________ e com capricho, por isso eu fico _______________ para indicar João para 
outras pessoas, ______________ informo que o preço é ___________ do mercado. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) bem feito / a vontade / com tudo / acima 

B) bem-feito / a vontade / com tudo / acima 

C) bem feito / à vontade / contudo / a cima 

D) benfeito / a vontade / com tudo / a cima 

E) bem-feito / à vontade / contudo / acima 
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Questão 06 (Peso 1)                         

A inspeção de criadouros é um componente fundamental para a atividade de vigilância 
epidemiológica. O Ministério da Saúde recomenda que o município que tem entre 1.501 e 5.000 
imóveis deve ter 20% dos seus imóveis inspecionados. Considerando que um município tem 3.450 
imóveis, a quantidade de imóveis que deverão ser inspecionados é 

A) 20 
B) 69 
C) 100 
D) 300 
E) 690 

Questão 07 (Peso 1) 

Para municípios com risco alto ou muito alto para malária, recomenda-se um agente de combate a 
endemias (ACE) para cada 250 habitantes rurais. Considerando que um determinado município 
está com risco muito alto para malária e que 6.500 pessoas residem na zona rural, a quantidade de 
ACE necessária para atender à população rural desse município é 

A) 15 
B) 20 
C) 25 
D) 26 
E) 38 

Questão 08 (Peso 2) 

Para o controle da dengue, a Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de 0,01 mg de 
larvicida por litro de água. Uma caixa d’água está com o volume completo de água e tem 1,2 m de 
altura; 1,5 m de largura e 1,5 m de comprimento. 

A quantidade de larvicida deve ser utilizada nesse tanque é 

A) 27 mg 

B) 42 mg 

C) 2,7 mg 

D) 4,2 mg 

E) 270 mg 

Questão 09 (Peso 2) 

Uma determinada equipe de saúde da família atende a uma população de 3.600 pessoas, que são 
divididas igualmente por cada Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A equipe atual é composta 
por cinco ACS, e cada um é responsável por 720 pessoas. No próximo mês será contratado mais 
um ACS, então a quantidade de pessoas atendidas que passará a ser atendida por cada um dos 
ACS dessa equipe será 

A) 720 
B) 625 
C) 600 
D) 750 
E) 4.320 

Questão 10 (Peso 3) 

A quantidade de idosos atendidos em um determinado PSF em 2017 está apresentada na tabela 1. 

Tabela 1 

 Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

PSF 32 45 24 18 39 43 34 22 31 

De acordo com a tabela 1, a média aritmética de idosos atendidos no último trimestre de 2017 é 

A) 27 
B) 29 
C) 31 
D) 32 
E) 34 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 11 A 30) 

Questão 11 (Peso 1)  

A humanização no Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser compreendida, antes de tudo, como a 
valorização de todos os sujeitos envolvidos nas práticas de produção de saúde. Dessa forma, tanto 
os usuários, quanto os gestores e trabalhadores da saúde devem estar engajados neste processo 
(BRASIL, 2010). 

Sobre a humanização no contexto SUS, é correto afirmar que 

A) estimula a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e dos coletivos. 
B) reduz o grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos. 
C) estimula a mudança na forma de produzir saúde, por meio da dissociabilidade entre atenção e 

gestão. 
D) promove um enfraquecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de 

gestão. 
E) propõe que o SUS seja mais acolhedor e resolutivo, através do trabalho individualizado feito por 

cada sujeito.  

 

Questão 12 (Peso 1)  

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi lançada pelo Ministério da Saúde em 2003 e se 
estrutura através de princípios, métodos, dispositivos e diretrizes. Estas últimas se constituem nas 
orientações gerais que devem nortear suas ações (BRASIL, 2010). 

São diretrizes da PNH: 

A) grupo de trabalho de humanização e Câmara Técnica de Humanização. 
B) projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva. 
C) defesa dos direitos dos usuários e colegiado gestor. 
D) clínica ampliada e contrato de gestão. 
E) acolhimento e cogestão. 

 

Questão 13 (Peso 1) 

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), os conselhos de saúde se constituem em espaços 
privilegiados quando se trata da participação e do controle social na implementação das políticas de 
saúde no país. São instâncias que oportunizam, acima de tudo, o exercício da cidadania (BRASIL, 
2013). 

Em relação ao Conselho de Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) É o órgão responsável pela gestão e execução dos serviços públicos de saúde. 
(   ) Constitui-se em instância colegiada, sendo composto por representantes de diferentes grupos da 

sociedade. 
(   ) É um órgão permanente, tendo sua existência garantida em qualquer circunstância, além de ter 

caráter deliberativo. 
(   ) É um órgão que deve ser subordinado ao Poder Executivo, garantindo autonomia e efetividade 

ao controle social. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V F F V 
C) F V F V 
D) F V V F 
E) F F V V 
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Questão 14 (Peso 2) 

A territorialização se constitui em uma importante diretriz que deve nortear a atuação das equipes de 
atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O território surge então, como “a 
unidade geográfica única, de construção descentralizada do SUS na execução das ações 
estratégicas [...]” (BRASIL, 2017). 

Em relação ao processo de territorialização, enquanto uma diretriz da Atenção Básica, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A população adscrita se refere àquela que está fora dos limites do território coberto por uma 
Unidade Básica de Saúde. 

(   ) A territorialização não fornece subsídios que permitam o planejamento de ações por parte das 
equipes de atenção básica. 

(   ) A territorialização possibilita uma visão ampliada de cada unidade geográfica, permitindo planejar 
ações em saúde que atendam às necessidades da população adscrita. 

(   ) A execução das ações estratégicas no território deve contemplar aquelas destinadas a vigilância, 
promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 

B) V V F F 

C) F F V V 

D) F V F V 

E) F V V F 

Questão 15 (Peso 2) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto por um “conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público [...]” (BRASIL, 1990, p. 1). Além disso, a 
iniciativa privada pode, também, participar do SUS, em caráter complementar.  

Sobre os objetivos e atribuições do SUS, é correto afirmar que 

A) a execução de ações voltadas para a saúde do trabalhador está incluída no campo de atuação do 
SUS. 

B) o SUS não deve divulgar informações sobre fatores determinantes da saúde, salvo em caso de 
epidemias. 

C) a formulação da política e a execução de ações de saneamento básico estão fora do escopo de 
ações do SUS. 

D) a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano não estão entre 
as atribuições previstas para o SUS. 

E) as ações de vigilância sanitária realizadas pelo SUS se restringem ao controle de bens de 
consumo que se relacionam com a saúde. 

Questão 16 (Peso 2)  

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui um conjunto de princípios bem definidos, os quais devem 
nortear a construção de todas as políticas públicas de saúde no país, bem como as ações planejadas 
e executadas em seu âmbito (BRASIL, 1990). 

Acerca dos princípios do SUS, é correto afirmar que 

A) a regionalização e a hierarquização da rede de serviços de saúde estão entre os princípios do 
SUS. 

B) a organização dos serviços públicos de saúde deve garantir a duplicidade de meios para fins 
idênticos. 

C) o direito à informação às pessoas assistidas depende da gravidade do quadro de saúde de cada 
indivíduo. 

D) a participação da comunidade, embora prevista como princípio, está condicionada ao grau de 
escolaridade de cada usuário do sistema. 

E) a ênfase na descentralização dos serviços deve ocorrer com foco para os estados, respeitando a 
hierarquia dos entes federados. 

 

  



Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro 
Concurso Público para provimento de vagas – Edital nº 001/2018 

Agente de Combate a Endemias (ACE) – Código: 001 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Códigos: 002 a 006 

 

Realização: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro e Fundação CEFETBAHIA.  5 

Questão 17 (Peso 2)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece as atribuições comuns, além das 
competências específicas que devem ser observadas por cada ente federado, a fim de garantir a 
operacionalização plena no Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios precisam cumprir suas atribuições para que o SUS alcance seus objetivos 
(BRASIL, 1990). 

Em relação às competências pertinentes à direção municipal do SUS, é correto afirmar que 

A) os Municípios devem controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. 
B) os Municípios devem prestar cooperação técnica e financeira aos Estados para o aperfeiçoamento 

da sua atuação institucional. 
C) coordenar e executar ações de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária estão entre as 

atribuições da direção municipal do SUS. 
D) cabe à direção municipal do SUS identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir 

sistemas públicos de alta complexidade. 
E) a direção municipal do SUS deve promover a descentralização dos serviços e das ações de saúde 

para os Estados, respeitando a hierarquia da rede. 

Questão 18 (Peso 2) 

Garantir os recursos financeiros para o planejamento e a execução das ações de saúde é essencial 
para a operacionalização adequada do Sistema Único de Saúde (SUS). As transferências 
intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde são tratadas na Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990 (BRASIL, 1990). 

Em relação às transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O recebimento de recursos por parte dos Municípios independe da apresentação dos relatórios de 
gestão. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde são repassados de forma regular e automática para os 
Municípios. 

(   ) O Fundo Nacional de Saúde destina pelo menos 70% dos seus recursos aos Estados e o restante 
é direcionado aos Municípios. 

(   ) Para receberem recursos do Fundo Nacional de Saúde, os Municípios precisam contar com Fundo 
de Saúde e com Conselho de Saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 

B) V F V F 

C) V F F V 

D) F V F V 

E) F V V F 

 

Questão 19 (Peso 2)  

“As ações de Vigilância em Saúde abrangem toda a população brasileira e envolvem práticas e 
processos de trabalho [...]” (BRASIL, 2013, p. 1). Dessa forma, cada ente federado possui 
competências específicas que devem ser realizadas a fim de garantir o adequado funcionamento e a 
resolutividade do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2013). 

Em relação às competências dos entes federados na área de vigilância em saúde, é correto afirmar 
que 

A) o monitoramento e avaliação das ações de vigilância de âmbito territorial se constituem em 
atribuições de exclusividade municipal. 

B) a realização de campanhas publicitárias na área da vigilância em saúde é de responsabilidade 
exclusiva dos Estados e Municípios. 

C) o Ministério da Saúde coordena, embora não execute, ações de vigilância em saúde, pois a 
execução deve ser realizada pelos Estados e Municípios. 

D) os Estados são responsáveis pela coordenação das ações de vigilância, com ênfase naquelas que 
exigem simultaneidade estadual, regional e municipal.  

E) o financiamento das ações de vigilância em saúde provém de recursos federais, deixando Estados 
e Municípios livres para investir em outras áreas prioritárias. 
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Questão 20 (Peso 2)  

“A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise 
e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a 
implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e 
controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde” (BRASIL, 2013, p. 1). 

Em relação às ações de Vigilância à Saúde realizadas pelos municípios, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os municípios devem realizar ações de vigilância e prevenção das doenças e agravos não 
transmissíveis e dos seus fatores de risco. 

(   ) O financiamento das ações de vigilância não conta com recursos municipais, considerando que 
recebem recursos provenientes do governo federal. 

(   ) As ações de vigilância permitem aos municípios realizarem análises de situação de saúde para 
planejar em seus territórios de acordo com as demandas observadas. 

(   ) As ações de Vigilância em Saúde não contemplam o desenvolvimento de estratégias e a 
implementação de ações de educação, comunicação e mobilização social. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 

B) V F V F 

C) V F F V 

D) F F V V 

E) F V V F 

Questão 21 (Peso 2)  

A Política Nacional de Humanização (PNH) deve ser implementada em toda a rede do Sistema Único 
de Saúde (SUS), considerando as especificidades de cada nível de atenção, de forma a qualificar a 
produção de saúde e de sujeitos nesse processo (BRASIL, 2010). 

Em relação às ações da PNH na Atenção Básica, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As ações implementadas devem garantir a participação dos trabalhadores em atividades de 
educação permanente em saúde. 

(   ) O trabalho das equipes de atenção básica deve ser organizado com base em metas que devem 
ser discutidas coletivamente. 

(   ) A organização do acolhimento deve ser feita de modo a promover uma redução efetiva do 
acesso à atenção básica e um aumento aos demais níveis do sistema. 

(   ) Os sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores deve ser implementado, embora 
sem garantias quanto à análise e encaminhamentos das demandas apresentadas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 

B) V V F F 

C) V F V F 

D) F V F V 

E) F V V F 

Questão 22 (Peso 2)  

O Sistema Único de Saúde (SUS) permite a participação da iniciativa privada em suas ações, desde 
que sejam respeitados os critérios estabelecidos por lei (BRASIL, 1990). 

Em relação à participação da iniciativa privada no âmbito do SUS, é correto afirmar que 

A) as entidades filantrópicas e aquelas com fins lucrativos terão preferência para participar do SUS. 
B) por serem serviços da iniciativa privada, os serviços contratados não obedecem aos princípios e 

diretrizes do SUS. 
C) os critérios e valores para a remuneração dos serviços são estabelecidos pelo proprietário do 

serviço contratado. 
D) a participação complementar dos serviços privados no SUS não precisa ser formalizada mediante 

contrato ou convênio. 
E) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é proibido 

exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. 
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Questão 23 (Peso 2)  

A Atenção Básica é a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) e deve ser o 
centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), sendo a coordenadora do cuidado e 
ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. Dessa forma, o SUS e a RAS possuem 
diretrizes que devem ser operacionalizadas no contexto da Atenção Básica para que esta cumpra o 
seu papel (BRASIL, 2017). 

A alternativa que contém diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica 
é 
A) integralidade e territorialização.  
B) transversalidade e universalidade.  
C) equidade e cuidado centrado na pessoa.  
D) universalidade e participação da comunidade.  
E) longitudinalidade do cuidado e territorialização. 

Questão 24 (Peso 2)  

A Atenção Básica possui, enquanto porta de entrada do sistema de saúde, características peculiares 
e especificidades, sobretudo na forma de organizar suas ações e processos de trabalho. (BRASIL, 
2017). 

Em relação às características da Atenção Básica e sua forma de organização, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A Atenção Básica considera a pessoa em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando 
produzir atenção integral às pessoas em seu território de atuação. 

(   ) O papel da Atenção Básica consiste no acolhimento das demandas e encaminhamentos dos 
casos para outros níveis de atenção, devido à sua baixa resolutividade. 

(   ) Na organização de suas ações, a Atenção Básica precisa considerar as especificidades loco 
regionais, a dinamicidade do território e a existência de populações específicas. 

(   ) Sendo a porta de entrada do sistema, não cabe à Atenção Básica coordenar as ações de 
cuidado, tampouco de ordenar os fluxos e contra fluxos de pessoas nas Redes de Atenção. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V F 
D) F F V F 
E) F V F V 
 

Questão 25 (Peso 2)  

A Saúde da Família se constitui na estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica. As equipes de Saúde da Família (eSF) devem organizar o seu processo de trabalho de 
maneira a ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades 
(BRASIL, 2017). 

Em relação às Equipes de Saúde da Família, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 

(   ) O Agente de Combate às Endemias e os profissionais de saúde bucal podem fazer parte da eSF. 
(   ) As eSF devem ser compostas, no mínimo, por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, auxiliar e/ou 

técnico de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde. 
(   ) Em áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população 

com número máximo de 750 pessoas por Agente Comunitário de Saúde. 
(   ) O número de Agentes de Combate às Endemias por equipe deverá ser definido de acordo com a 

base populacional e os critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 

B) V F F V 

C) V F V F 

D) F F V V 

E) F V V F 
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Questão 26 (Peso 3)  

A Lei nº 13.595, de 05 de janeiro de 2018, traz como “essencial e obrigatória a presença de Agentes 
Comunitários de Saúde na estrutura de atenção básica de saúde e de Agentes de Combate às 
Endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental” (BRASIL, 2018, p. 1).  

Em relação à atuação do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate a Endemias, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural é uma atividade típica 
do Agente de Combate às Endemias. 

(   ) O Agente de Combate às Endemias realiza ações de prevenção e controle de doenças e agravos 
à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde. 

(   ) A realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de 
reservatórios de doenças é uma atividade típica do Agente Comunitário de Saúde. 

(   ) 
 

O Agente Comunitário de Saúde deve realizar visitas domiciliares, regulares e periódicas, para 
acolhimento e acompanhamento da lactante nos seis meses seguintes ao parto. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) F V F V 
D) F F V V 
E) F V V F 

Questão 27 (Peso 3)  

As diretrizes para a organização da Atenção Básica são estabelecidas pela Portaria nº 2.436, de 21 
de setembro de 2017. A referida legislação traz, em seu conteúdo, as responsabilidades inerentes a 
cada esfera de governo neste processo, a fim de garantir a operacionalização desse nível de atenção 
à saúde (BRASIL, 2017). 

Em relação às responsabilidades inerentes às esferas de governo na organização da Atenção Básica, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Contribuir com o financiamento tripartite para o fortalecimento da Atenção Básica é atribuição de 
todas as esferas de governo. 

(   ) Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios se constituem em 
ações exclusivas dos munícipios. 

(   ) Verificar a qualidade e a consistência de arquivos dos sistemas de informação enviados pelos 
municípios é atribuição do Ministério da Saúde. 

(   ) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, 
dentro do seu território são atribuições municipais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 

B) V F F V 

C) V F V F 

D) F V F V 

E) F F V F 

Questão 28 (Peso 3)  

O controle social, exercido por meio da participação popular, é garantido no contexto do Sistema 
Único de Saúde (SUS) através da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, sendo este um dos 
aspectos mais importantes quando tratamos de um sistema de saúde democrático (BRASIL, 1990). 

Em relação à participação social no SUS, é correto afirmar que 

A) o Ministério da Saúde é o órgão que define o regimento com as normas de funcionamento e a 
organização dos Conselhos de Saúde. 

B) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 

C) a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são instâncias colegiadas que assumem as 
funções do Poder Legislativo em cada esfera de governo. 

D) o Conselho de Saúde deve se reunir a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor 
as diretrizes para a formulação da política de saúde. 

E) a Conferência de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, sendo composta por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 
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Questão 29 (Peso 3) 

Na realização de suas atividades diárias, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) e o Agente de 
Combate às Endemias (ACE) podem realizar práticas de forma integrada, qualificando o cuidado 
ofertado à comunidade assistida. Tais práticas incluem as ações de Educação em Saúde, 
principalmente, por meio de mobilizações sociais, dentro da área geográfica de atuação.  (BRASIL, 
2018). 

Em relação às atividades que podem ser desenvolvidas de forma integrada pelo ACE e pelo ACS, é 
correto afirmar que 

A) a coordenação e a supervisão de ações de vigilância epidemiológica e ambiental estão entre tais 
atividades. 

B) as ações integradas incluem a necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de 
relevância para a saúde pública. 

C) podem planejar, programar e desenvolver atividades de vigilância em saúde, mesmo sem 
articulação prévia com as equipes de saúde da família. 

D) podem acompanhar de forma integrada pessoas com dependência química de álcool, de tabaco 
ou de outras drogas, realizando ações de Educação em Saúde. 

E) as ações de Educação em Saúde incluem a realização de campanhas ou de mutirões para o 
combate à transmissão de doenças infecciosas e a outros agravos. 

Questão 30 (Peso 3)  

A Política Nacional de Atenção Básica prevê a “[...] implantação da Estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde nas UBS como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção 
Básica com vistas à implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família ou como uma forma de 
agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da Atenção Básica” (BRASIL, 
2017, p. 12). 

Em relação à Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, é correto afirmar que 

A) é prevista a carga horária integral de 20 horas semanais para toda a equipe de agentes 
comunitários de saúde. 

B) cada Agente Comunitário de Saúde deve ter uma micro área sob sua responsabilidade, cuja 
população não ultrapasse 1000 pessoas. 

C) o Agente Comunitário de Saúde deve realizar suas ações, priorizando a população com menor 
grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico. 

D) a atividade do Agente Comunitário de Saúde deve se dar pela lógica do planejamento do processo 
de trabalho a partir das necessidades do território.  

E) cabe ao médico supervisor da equipe da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, preencher 
e informar os dados através do Sistema de Informação em Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


