CONCURSO PÚBLICO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EFETIVAS DO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO-CE
26 de maio de 2018

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 50 (cinquenta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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PORTUGUÊS
Leia o texto para responder as questões de 01 a 06:

QUESTÃO 05
“Dito isto, a deixou e seguiu esgravatando para buscar
conveniente mantimento.” O sinônimo da palavra
destacada é:

O Galo e a Pérola
Um galo, que ciscava no terreiro para encontrar
alimento, fossem migalhas, ou bichinhos para comer,
acabou encontrando uma pérola preciosa. Após observar
sua beleza por um instante, disse: - Ó linda e preciosa
pedra, que reluz seja com o sol, seja com a lua, ainda que
esteja num lugar sujo, se te encontrasse um humano,
fosse ele um construtor de joias, uma dama que gostasse
de enfeites, ou mesmo um mercenário, te recolherias com
muita alegria, mas a mim de nada prestas pois que é mais
importante uma migalha, um verme, ou um grão que
sirvam para o sustento. Dito isto, a deixou e seguiu
esgravatando para buscar conveniente mantimento.

A) Cabível;
B) Descabido;
C) Inútil;
D) Injurioso;
E) Absurdo.
QUESTÃO 06
“Após observar sua beleza por um instante, ...” É antônimo
de beleza:
A) Sublimidade;
B) Formosura;
C) Feiura;
D) Perfeição;
E) Benignidade.

QUESTÃO 01
O galo deixou a pérola de lado porque:
A) Não lhe servia de alimento;
B) Deixou para um humano encontrá-la;
C) Era um mercenário;
D) Era mais importante que uma migalha;
E) Não gostava de enfeites.

QUESTÃO 07
Assinale a opção em que está correto o uso da letra
maiúscula da palavra destacada:
A) O mês de Fevereiro deste ano tem 29 dias;
B) O livro Macunaíma de Mário de Andrade vendeu
muitos exemplares;
C) O Mosquito da dengue deve ser combatido;
D) Uma das melhores festas é o Carnaval;
E) Toda Segunda-Feira tem festa no meu bairro.

QUESTÃO 02
Assinale a opção em que a letra i é uma vogal:
A) Terreiro;
B) Joias;
C) Deixou;
D) Enfeites;
E) Ciscava.

QUESTÃO 08
Marque a opção em que o plural da palavra destacada está
empregado corretamente:

QUESTÃO 03
É um exemplo de substantivo abstrato no texto:

A) Subiu lentamente todos os degrais da escada;
B) Os cidadões devem cumprir suas obrigações e lutar
por seus direitos;
C) Todas as gravidezes dela foram bastante tranquilas;
D) Ele comeu quatro pãozinhos;
E) As meninas eram surda-mudas.

A) Galo;
B) Terreiro;
C) Bichinhos;
D) Pérola;
E) Alegria.
QUESTÃO 04
Assinale a opção em que as palavras do texto possuem o
mesmo número de sílabas:
A) Ciscava, terreiro, fossem;
B) Encontrasse, mercenário, importante;
C) Joias, grão, verme;
D) Muita, alegria, sujo;
E) Joias, mais, grão.

1 de 9

1002 a 1007 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO-CE

QUESTÃO 09
Assinale a opção em que a vírgula está empregada
adequadamente:
A) O ministro das relações exteriores da França, está no
Brasil;
B) O presidente disse, aos governantes que não aceita a
proposta;
C) Muitos candidatos, não fizeram a prova;
D) “Tivera pai, mãe, marido, dois filhos. Todos aos poucos
tinham morrido.” (Clarice Lispector);
E) O governador convocou, todos os servidores, para uma
reunião.
QUESTÃO 10
Leia a tirinha:

Assinale a opção em que a palavra do quadrinho é um
substantivo:
A) Olha;
B) Este;
C) Bonito;
D) Original;
E) Porque.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 11
Ao dividir um número natural X, por outro número natural
Y, obtemos uma divisão não exata de quociente 1 e resto
2. Assim, é correto o que diz o item:

QUESTÃO 17
Sabendo que um terreno tem a forma retangular e que
seu perímetro mede 48 metros. Sabe-se ainda que a sua
largura vale o dobro do seu comprimento. Logo, podemos
inferir que o seu comprimento mede:

A) x = 2y;
B) x = y + 2;
C) y - x = 2;
D) y = 2x;
E) x² = y.

A) 5 metros;
B) 8 metros;
C) 10 metros;
D) 12 metros;
E) 16 metros.

QUESTÃO 12
Qual a fração geratriz do número 1,2333...?

QUESTÃO 18
Dentre as figuras abaixo, qual delas são caracterizadas
como figuras planas?

A) 37/30;
B) 14/9;
C) 23/99;
D) 121/23;
E) 12/32.

I.

QUESTÃO 13
A diferença entre o maior e o menor número natural
primo, ambos com dois algarismos, vale:
A) 89;B)85;C)86;D)88;E)87.
QUESTÃO 14
Um caderno custa 2/3 a mais que uma caneta. Juntos eles
valem 16,00. Qual o preço do caderno?
A) R$
B) R$
C) R$
D) R$
E) R$

4,00;
6,00;
8,00;
10,00;
12,00.

A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente
E) Somente

as figuras I e V;
as figuras II e IV;
as figuras III e V;
a figura III;
as figuras I, II e IV.

QUESTÃO 20
O resultado da expressão abaixo, vale:
1km + 10hm + 100dam + 1.000m + 10.000dm +
100.000cm – 1.000.000mm
A) 6 km;
B) 7 km;
C) 0;
D) 600 m;
E) 8.000.000 cm.

QUESTÃO 16
Se 7/3 de x vale 210, então quanto vale x?
B)60;

V.

A) Quilômetro;
B) Metro;
C) Decímetro;
D) Milímetro;
E) Centígrado.

20,00;
21,50;
22,00;
19,00;
18,00.

A) 30;

IV.

III.

QUESTÃO 19
A unidade fundamental de medida de comprimento é o:

QUESTÃO 15
Renato foi ao frigorífico de seu bairro e comprou: 2,5 kg
de bife especial e 3,5 kg de carne do sol. Sabendo que o
quilograma da carne de sol custava R$ 20,00 e que Renato
gastou, ao todo, R$ 115,00 reais de carne, é correto
afirmar que o preço do quilograma do bife especial custa:
A) R$
B) R$
C) R$
D) R$
E) R$

II.

C)70;

D)90;

E)100.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
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, a redução de danos e a
manutenção da saúde com 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:

QUESTÃO 23
Complete a lacuna: “O princípio da _______ significa que
o SUS deve atender a todos, sem distinções ou restrições,
oferecendo toda a atenção necessária, sem qualquer
custo. É o princípio fundamental das mudanças previstas
pelo SUS, pois garante a todos os brasileiros o direito à
saúde”.
A) Universalidade;
B) Integralidade;
C) Equidade;
D) Centralização de serviços;
E) Participação da comunidade.

A) Atenção Secundária;
B) Atenção Básica;
C) Sistema Único de Saúde;
D) Atenção Terciária;
E) Unidade Hospitalar.

QUESTÃO 24
Para o cumprimento da tarefa de promover e proteger a
saúde, o SUS precisa se organizar conforme alguns
princípios, previstos no artigo 198 da Constituição Federal
de 1988 e na Lei nº 8.080/1990. Entre estes princípios não
está:

QUESTÃO 22
Em relação aos fundamentos e diretrizes da Atenção
Básica, analise as afirmativas abaixo:
I.

Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a
permitir
o
planejamento,
a
programação
descentralizada e o desenvolvimento de ações
setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos
condicionantes e nos determinantes da saúde das
coletividades que constituem aquele território;
II. 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, acolhendo os usuários e promovendo a
vinculação e corresponsabilização pela atenção às
suas necessidades de saúde;
III. 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;
IV. Estimular a participação dos usuários como forma de
ampliar sua autonomia e capacidade na construção do
cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do
território.

A) Integralidade;
B) Universalidade;
C) Equidade;
D) Participação da comunidade;
E) Centralização dos serviços.
QUESTÃO 25
Sobre o papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) na
Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo:
I.

O trabalho do ACS é considerado uma extensão dos
serviços de saúde dentro das comunidades, já que ele
é um membro da comunidade e possui um
envolvimento pessoal;
II. É um personagem fundamental, pois é quem está mais
próximo dos problemas que afetam a comunidade, é
alguém que se destaca pela capacidade de se
comunicar com as pessoas e pela liderança natural que
exerce;
III. A ação do ACS favorece a transformação de situaçõesproblema que afetam a qualidade de vida das famílias,
como aquelas associadas ao saneamento básico,
destinação do lixo, condições precárias de moradia,
situações de exclusão social, desemprego, violência
intrafamiliar, drogas lícitas e ilícitas, acidentes etc.;
IV. O trabalho do ACS tem como principal objetivo
contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da
comunidade.

Estão corretas:
A) Apenas as afirmativas
B) Apenas as afirmativas
C) Apenas as afirmativas
D) Apenas as afirmativas
E) Todas as afirmativas;

I, II e III;
I, II e IV;
II e III;
I, III e IV;

Estão corretas:
A) Apenas as afirmativas
B) Apenas as afirmativas
C) Apenas as afirmativas
D) Apenas as afirmativas
E) Todas as afirmativas;
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QUESTÃO 26
Sobre as ações do ACS, assinale a afirmativa Incorreta:

QUESTÃO 29
A etapa inicial do trabalho do ACS é o cadastramento das
famílias do seu território de atuação (micro área). Para
realizar o cadastramento, é necessário o preenchimento
de fichas específicas. Sobre este assunto, analise as
afirmativas abaixo:

A) O ACS deve estar sempre atento ao que acontece com
as famílias do território, identificando com elas os
fatores socioeconômicos, culturais e ambientais que
interferem na saúde;
B) Ao identificar ou tomar conhecimento da situaçãoproblema, precisa conversar com a pessoa e/ou
familiares e depois encaminhá-la (los) à Unidade de
Saúde para uma avaliação mais detalhada;
C) Há situações em que será necessária a atuação de
outros profissionais da equipe, sendo indicado o
encaminhamento para a Unidade de Saúde;
D) Caso a situação-problema seja difícil de ser abordada
ou não encontre abertura das pessoas para falar sobre
o assunto, deve-se relatar a situação para a equipe;
E) Somente as pessoas em situação de risco da
comunidade deverão ser acompanhadas, pelos ACS;

I.

O cadastro possibilita o conhecimento das reais
condições de vida das famílias residentes na área de
atuação da equipe, tais como a composição familiar, a
existência de população indígena, quilombola ou
assentada, a escolaridade, o acesso ao saneamento
básico e o número de pessoas por sexo e idade;
II. Não é importante para o ACS identificar os diversos
estabelecimentos e instituições existentes no
território, como escolas, creches, comércio, praças,
instituições de longa permanência (ILP), igrejas,
templos e cemitério;
III. A população indígena, quando identificada, não deve
ser cadastrada pelo ACS;
IV. Ao realizar o cadastramento e identificar os principais
problemas de saúde, o trabalho do ACS contribui para
que os serviços possam oferecer uma atenção mais
voltada para a família, de acordo com a realidade e os
problemas de cada comunidade.

QUESTÃO 27
Os ACS devem estar atentos a população que apresentem
situação de risco. Situações de risco são aquelas em que
uma pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto é,
tem maior possibilidade ou chance de adoecer ou até
mesmo de morrer. Das afirmativas abaixo, assinale aquela
que não representa uma situação de risco:

Estão corretas:

A) Crianças desnutridas;
B) Crianças que nascem com mais de três quilos;
C) Gestantes que não fazem o pré-natal;
D) Gestantes que fumam;
E) Acamados.

A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

QUESTÃO 28
Na Equipe de Saúde da Família, são ações comuns ao ACS
e ao Técnico de Enfermagem, EXCETO:

QUESTÃO 30
O mapa deve ser uma ferramenta indispensável para o
trabalho. É o desenho de toda a área/território de atuação.
Sobre o mapa da comunidade, assinale a afirmativa
Incorreta:

A) Realizar planejamento;
B) Realizar cadastramento de famílias;
C) Realizar visita domiciliar;
D) Acolher o usuário;
E) Realizar ações de educação em saúde.

as
as
as
as
as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

I e III;
II e III;
I e IV;
I, III e IV;
II e IV.

A) O mapa é um desenho que representa no papel o que
existe naquela localidade: ruas, casas, escolas, serviços
de saúde, pontes, córregos e outras coisas importantes;
B) O conjunto dos mapas produzido pelos ACS formará um
grande mapa da área de atuação da equipe de Saúde
da Família (eSF);
C) É proibido o ACS ter a cópia do mapa da micro área já
que este é um documento que deve ficar somente na
Unidade Básica de Saúde;
D) O mapa retrata o território onde acontecem mudanças,
portanto, ele é dinâmico e deve ser constantemente
atualizado;
E) É interessante que toda a equipe, de preferência, ajude
o ACS no processo de mapeamento, isso estimula que
a equipe se conheça melhor e troque informações para
o planejamento das ações de saúde.
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QUESTÃO 31
A visita domiciliar é uma atividade primordial no processo
de trabalho do Agente Comunitário de Saúde. Sobre a
visita domiciliar, assinale V para verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 34
Complete as lacunas: O número de Agente Comunitário de
Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da
população cadastrada, com um máximo de _______
pessoas por ACS e de _______ ACS por equipe de Saúde
da Família, não ultrapassando o limite máximo
recomendado de pessoas por equipe.

( ) A sensibilidade/capacidade de compreender o
momento certo e a maneira adequada de se
aproximar e estabelecer uma relação de confiança é
uma das habilidades mais importantes do ACS;
( ) No dia a dia do trabalho, não é importante que o ACS
tenha um roteiro de visita domiciliar, já que as visitas
vão surgindo de acordo com as situações de
emergência;
( ) Recomenda-se que o ACS estabeleça um bom vínculo
com a família, mas saiba dissociar a sua relação
pessoal do seu papel como agente comunitário de
saúde;
( ) Para ser bem feita, a visita domiciliar deve ser
planejada, pois ao planejar utiliza-se melhor o tempo
e respeita-se também o tempo das pessoas visitadas.

A) 400;
B) 750;
C) 250;
D) 350;
E) 450;

06;
12;
08;
07;
12.

QUESTÃO 35
Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável
por, no máximo:
A) 2.000
B) 3.000
C) 4.000
D) 6.000
E) 5.000

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, V;
B) V, V, V, F;
C) F, V, F, V;
D) F, V, F, F;
E) V, V, F, V.

pessoas;
famílias;
pessoas;
pessoas;
famílias.

QUESTÃO 36
São constituídos por equipes compostas por profissionais
de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de
maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes
de Saúde da Família:

QUESTÃO 32
Quanto à estrutura física mínima, uma Unidade Básica de
Saúde deve dispor, EXCETO:

A) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF);
B) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);
C) Centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
D) Coordenadoria Regional de Saúde (CRES);
E) Núcleo de Apoio a Gestante (NAG).

A) Consultório médico;
B) Consultório de enfermagem;
C) Ambiente para armazenamento e dispensação de
medicamentos;
D) Repouso para a equipe de saúde;
E) Sala de vacina.

QUESTÃO 37
O financiamento da Atenção Básica deve ser:
A) Bipartite;
B) Tripartite;
C) De responsabilidade exclusiva do governo municipal;
D) De responsabilidade exclusiva do governo federal;
E) De responsabilidade exclusiva do governo estadual.

QUESTÃO 33
Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos
cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários. Numa Unidade Básica de Saúde (UBS) esta
é uma atribuição exclusiva do profissional:
A) Médico;
B) Enfermeiro;
C) Agente Comunitário de Saúde;
D) Técnico de Enfermagem;
E) Agente Administrativo.
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QUESTÃO 38
O Ministério da Saúde suspenderá os repasses dos
incentivos referentes às equipes de saúde da família e aos
serviços citados acima nos casos em que for constatada,
EXCETO:

QUESTÃO 41
O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental
e prioritária do trabalho do ACS. Sobre este assunto
marque V para verdadeiro e F para falso:
( ) A criança desde o nascimento até completar 28 dias
de vida é chamada de recém-nascida, sendo
totalmente dependente dos cuidados dos pais;
( ) É importante que os cuidados com o recém-nascido,
mesmo os mais simples, sejam feitos pela mãe;
( ) O ACS pode colaborar conversando com os pais,
esclarecendo suas dúvidas e diminuindo suas
preocupações;
( ) Observando os cuidados da mãe com o bebê no
banho, nas mamadas, na troca de fraldas, o ACS
poderá perceber o tipo de atenção que é dada à
criança, mas não deve orientar e sim repassar essas
informações a enfermeira da Unidade Básica de
Saúde.

A) Inexistência de Unidade Básica de Saúde cadastrada
para o trabalho das equipes;
B) Ausência, por um período superior a 60 dias, de
qualquer um dos profissionais que compõem as
equipes, com exceção dos períodos em que a
contratação de profissionais esteja impedida por
legislação específica;
C) Descumprimento da carga horária mínima prevista para
os profissionais das equipes;
D) Ausência de número mínimo de 16 Agentes
Comunitários de Saúde na Unidade Básica de Saúde;
E) Ausência de alimentação de dados no sistema de
informação definidos pelo Ministério da Saúde que
comprovem o início de suas atividades.

A sequência correta de cima para baixo é:

QUESTÃO 39
Na visita domiciliar, é importante que o ACS identifique as
pessoas sem Registro Civil e sem documentação. Sobre
este tema assinale a afirmativa Incorreta:

A) V, V, F, F;
B) V, V, V, F;
C) F, V, F, V;
D) F, V, F, F;
E) V, V, F, V.

A) Sem o Registro Civil de Nascimento, uma pessoa, para
todos os efeitos legais, não possui nome, sobrenome,
nacionalidade, não existe para o Estado;
B) Mesmo sem o Registro Civil de Nascimento pode-se ter
outros documentos como: Carteira de Trabalho, Título
de Eleitor e CPF;
C) Sem o Registro Civil de Nascimento não é possível ter
direito a: fazer matrícula na escola, Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, aposentadoria e licençamaternidade;
D) Sem o Registro Civil de Nascimento não pode participar
dos programas sociais como Bolsa-Família, Luz para
Todos, entre outros, nem realizar casamento civil, fazer
alistamento militar e comprar um imóvel com escritura;
E) Os povos indígenas têm o direito, mas não são
obrigados, ao Registro Civil de Nascimento.

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa que melhor indica o que é pedido.
Na visita domiciliar às crianças recém-nascidas (0 a 28
dias), o ACS deve verificar:
A) Os dados de identificação do nascimento por meio da
caderneta da criança;
B) Se já foi feito o teste do pezinho;
C) Se já foram realizadas as vacinas – BCG, hepatite B;
D) Se a criança já evacuou ou está evacuando
regularmente;
E) Todas as afirmativas estão corretas.
QUESTÃO 43
Sobre o peso das crianças recém-nascidas, assinale a
afirmativa Incorreta:

QUESTÃO 40
É o documento que é emitido pelo estabelecimento de
saúde onde a criança nasceu. Esse documento deve ser
levado ao cartório para ser feito o Registro Civil de
Nascimento (RCN) e emitida a Certidão de Nascimento.
Estamos nos referindo a (o):

A) Normalmente os bebês nascem com peso entre 2,5 kg
e 4 kg;
B) O peso ao nascer pode ser um indicativo de algum
problema de saúde durante a gestação;
C) Crianças que nascem com menos de 2,5 kg têm maiores
riscos de apresentar problemas;
D) Crianças que nasceram acima de 4 kg podem ser um
indicativo de mãe que apresentou diabetes gestacional;
E) Nos primeiros dias de vida, o bebê perder peso não é
normal.

A) Declaração de Nascido Vivo;
B) Documento de nascimento;
C) Cartão pré-natal;
D) Licença maternidade;
E) Declaração de óbito fetal.
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QUESTÃO 44
A pele do recém-nascido é delicada e fina, então é preciso
ter muito cuidado com a higiene. Sobre estes cuidados,
analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 46
Para orientar melhor as mães o ACS deve saber sobre o
funcionamento intestinal da criança recém-nascida. Sobre
este assunto, assinale a afirmativa Incorreta:

I.

A) Nas primeiras 24 horas de vida, os recém-nascidos
eliminam o mecônio (que é verde bem escuro, quase
preto e grudento, parecendo graxa), depois as fezes se
tornam esverdeadas e, posteriormente, amareladas e
pastosas;
B) As crianças amamentadas no peito costumam
apresentar várias evacuações por dia, com fezes mais
líquidas;
C) Mesmo o bebê ganhando peso, mamando bem, se está
evacuando várias vezes ao dia, isso significa diarreia,
sendo necessário seu encaminhamento a Unidade de
Atenção Básica;
D) Se o bebê está mamando só no peito e fica alguns dias
sem evacuar, não se deve dar frutas, laxantes ou chás;
E) Alguns bebês não evacuam todos os dias e chegam a
ficar até uma semana sem evacuar.

Podem ter pelos finos e longos nas costas, orelhas e
rosto, que desaparecem após uma semana do
nascimento;
II. Podem aparecer alguns pontinhos no nariz como se
fossem pequenas espinhas, que se deve espremer,
pois não inflamam;
III. Podem apresentar manchas avermelhadas espalhadas
pelo corpo, que é uma reação da pele ao ambiente, e
também logo desaparecem;
IV. Se o bebê apresentar coloração amarelada em
qualquer intensidade, orientar para procurar a
Unidade Básica de Saúde, porque pode ser “icterícia”.

Estão corretas:
A) Apenas as afirmativas
B) Apenas as afirmativas
C) Apenas as afirmativas
D) Apenas as afirmativas
E) Todas as afirmativas.

I, II e III;
I, II e IV;
II e III;
I, III e IV;

QUESTÃO 47
Em relação as orientações do ACS relacionadas a
alimentação das crianças, assinale a afirmativa Incorreta:

QUESTÃO 45
Sobre a cabeça do recém-nascido, assinale a afirmativa
Incorreta:

A) A limpeza no preparo dos alimentos vai evitar diarreias
e outras infecções;
B) Lavar bem as mãos com água e sabão antes de preparar
os alimentos;
C) Os alimentos devem sempre ser cobertos ou tampados;
D) Deve-se sempre passar a fruta na peneira ou no
liquidificador e acrescentar um pouco de açúcar;
E) A criança tem que se acostumar a comer alimentos de
diferentes consistências.

A) O bebê pode nascer com o rosto inchado e com
manchas, essas alterações desaparecem em poucos
dias;
B) A “moleira” é também uma característica do recémnascido, não devendo ser motivo de preocupação pois
ela nada mais é que uma região mais mole na parte de
cima dos ossos da cabeça que ainda não estão
emendados;
C) A “moleira” vai se fechando aos poucos, num processo
que só se completa por volta dos 18 meses de vida;
D) A criança pode nascer com dentes, que geralmente tem
o formato de um dente normal e se deve tentar tirá-los
com cuidado;
E) Caso o ACS sinta um cheiro desagradável na cabeça do
bebê devido à presença de casquinhas, é preciso
encaminhá-lo para a unidade básica de saúde.

QUESTÃO 48
É importante manter o peso dentro dos limites saudáveis.
O Índice de Massa Corporal (IMC), que mostra se o peso
está adequado para a altura é calculado dividindo o peso
em quilogramas pela altura em metros elevada ao
quadrado. Um adulto com IMC de 33 kg/m² é considerado
com:
A) Obesidade;
B) Baixo peso;
C) Peso adequado;
D) Sobrepeso;
E) Desnutrição.
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QUESTÃO 49
Em relação às pessoas, com diagnóstico de hipertensão, o
ACS não deve:
A) Identificar os hipertensos de sua área de atuação e
preencher a ficha B-HA do SIAB (Sistema de Informação
de Atenção Básica);
B) Verificar o comparecimento às consultas agendadas na
UBS;
C) Realizar busca ativa dos faltosos;
D) Trocar a medicação anti-hipertensiva;
E) Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis,
com baixo teor de sal, baseados em frutas, verduras,
derivados de leite desnatado; Orientar a redução do
consumo de bebidas alcoólicas ou seu abandono.
QUESTÃO 50
Em relação às pessoas com diagnóstico de diabetes, o ACS
não deve:
A) Identificar as pessoas com diabetes de sua área de
atuação e preencher a ficha B-DM do SIAB (Sistema de
Informação de Atenção Básica);
B) Verificar o comparecimento às consultas agendadas na
UBS;
C) Realizar busca ativa dos faltosos;
D) Perguntar, sempre, à pessoa com diabetes e quando
prescritos se ela está tomando com regularidade os
medicamentos;
E) Desaconselhar a realização de atividades físicas
regulares, já que essa pratica é prejudicial a essa
patologia.
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