PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Edital 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
C A D E R N O
CADERNO

1
PROVAS:

D E

P R O V A S

EMPREGO PÚBLICO:


AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS






LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
SAÚDE PÚBLICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no
verso desta capa.
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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 25 (vinte e cinco) questões
objetivas, sendo 2 de Língua Portuguesa, 2 de Matemática, 5 de Saúde
Pública e 16 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, 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 no gabarito oficial, devidamente preenchidos e assinados.
6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 1
(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança
e sigilo.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões e o gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão divulgados no endereço eletrônico da Fumarc, www.fumarc.com.br, no 2º
(segundo) dia útil subsequente à realização da prova.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.

3

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

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Cidadania e Solidariedade
Frei Betto
Qualquer pessoa ou instituição - movimento social, denominação religiosa,
ONG, escola, empresa, associação etc. - pode e deve promover iniciativas que
reforcem a cidadania e a solidariedade: mesas-redondas; campanhas; palestras;
mutirão que beneficie, sem assistencialismo, a população mais pobre.
Não há quem não possa fazer um gesto para promover debates em salas
de aula sobre as causas da pobreza e os entraves à melhor distribuição de renda;
introduzir na escola educação nutricional; promover exposição sobre os direitos
dos povos indígenas ou ações de combate ao trabalho e à prostituição infantis;
organizar uma horta comunitária; lutar pela melhoria da educação, do acesso a
medicamentos seguros e baratos ou abrir um curso de alfabetização de adultos;
denunciar o preconceito contra homossexuais e o uso da mulher no estímulo ao
consumismo.
É preciso mobilizar a nação em torno de ações concretas que nos permitam construir o "outro mundo possível". E priorizar, em pleno neoliberalismo que
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assola o Planeta, valores antagônicos ao individualismo e à competitividade, como
o são a cidadania e a solidariedade.
Não é fácil ser cidadão brasileiro. Nascemos como nação-colônia, aprendendo que o estrangeiro é sempre melhor que o nacional. Tivemos o mais longo
período de escravidão da América Latina - 350 anos!
Essa submissão atávica está entranhada em nossas veias. Basta alguém
se revestir dos símbolos do poder - riqueza, autoridade e ostentação - para ser
tratado como se fosse um ser naturalmente superior a seus semelhantes.
Cidadania rima com soberania. É preciso gostar de si próprio para conquistá-la. Ocorre que a globalização detona todos os fundamentos de nossa soberania.
O neoliberalismo nos impõe o Estado mínimo e o mercado máximo, tão
livre que paira acima das leis e da decência. As privatizações do patrimônio público
(Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, Usiminas, sistema de telefonia etc.) são
o exemplo maior de dependência de nosso país ao capital privado, em geral estrangeiro. E o que é mais grave: privatizam-se também nossos valores. Corroem
nosso espírito cidadão. Estamos ficando cada vez menos solidários, menos cooperativos, menos participantes. Até a fé religiosa é privatizada, destituída de sua
ressonância social e política. Como se Deus fosse um balcão de atendimento de
emergências e mero anabolizante de exaltações espiritualistas que não se traduzem em serviço libertador ao pobre, ao enfermo, ao excluído.
Frei Betto é escritor, autor de “Parábolas de Jesus” (Vozes), entre outros livros.
Disponível em: http://www.freibetto.org/index.php/artigos/14-artigos/128-cidadania-e-solidariedade Acesso em 03 maio 2019

QUESTÃO 01
O propósito do texto é
(A)
(B)
(C)
(D)

demonstrar como os cidadãos individualistas.
comparar nosso país aos países de primeiro mundo.
apresentar ações que podem melhorar o país.
afirmar que a política influencia a vida dos cidadãos.
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QUESTÃO 02
No segundo parágrafo, ao apresentar ações concretas, o autor demonstra, EXCETO, que
(A)
(B)
(C)
(D)

visualizar o que pode ser feito é um caminho para iniciar o processo.
é possível realizá-las desde que haja solidariedade e cidadania.
é necessária a consciência cidadã para que haja a mudança.
desprezar os problemas é a solução encontrada pela maioria.

PROVA DE MATEMÁTICA
QUESTÃO 03
Em um campeonato olímpico escolar, dezoito times de futebol vão disputar um
torneio em apenas um turno. Cada equipe deve jogar, necessariamente, com todas
as outras. Cada árbitro deverá receber, por partida, o valor de R$ 120,00. Nesse
caso, o valor gasto, no total, com pagamento de árbitros nesse torneio será igual
a
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 153,00
R$ 3.500,00
R$ 18.260,00
R$ 18.360,00

QUESTÃO 04
Considere certa mistura de polpa de fruta e água num total de 200 litros, dos quais
25% são de polpa. Qual a quantidade de água que deveria ser acrescentada a
essa mistura para que o volume resultante venha conter 20% de polpa de fruta?
(A)
(B)
(C)
(D)

5 litros.
20 litros.
30 litros.
50 litros.
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PROVA DE SAÚDE PÚBLICA
QUESTÃO 05
A partir da implantação do Sistema Único de Saúde – SUS, que garante acesso
integral, universal, equânime e igualitário à população brasileira, os municípios se
transformaram no principal responsável pela saúde pública de sua população.
Em relação ao SUS, observe as afirmativas abaixo, assinalando V (se verdadeiras)
ou F (se falsas).
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

A porta de entrada do sistema de saúde deve ser, preferencialmente, a
atenção básica (postos de saúde, centros de saúde, unidades de Saúde
da Família, etc.).
O governo estadual implementa políticas nacionais e estaduais, além de
organizar o atendimento à saúde em seu território.
Há hierarquia entre cada um dos três gestores do SUS, União, Estados
e municípios
O Ministério da Saúde formula políticas nacionais de saúde e realiza as
ações.
Os conselhos são fóruns colegiados (membros têm poderes iguais),
com uma função deliberativa, que garantem a participação da população na fiscalização e formulação de estratégias da aplicação pública dos
recursos de saúde

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F – V – F – F – F.
V – F – F – V – V.
V – F – V – V – F.
V – V – F – F – V.
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QUESTÃO 06
A Promoção da Saúde é uma estratégia que visa melhorar a qualidade de vida e
reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e
condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente,
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
São diretrizes da Promoção da Saúde, EXCETO:
(A) Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de promoção da saúde.
(B) Estruturar e fortalecer as ações do Ministério da Saúde, privilegiando as práticas de saúde voltadas às doenças transmissíveis.
(C) Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de promoção da saúde, em especial a equidade e o empoderamento individual e comunitário.
(D) Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais de gestão e ao estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais.

QUESTÃO 07
A Lei 8.142 de 28/12/1990 define as fontes de financiamento do Sistema Único de
Saúde – SUS e o controle social. Dessa maneira, quem deve controlar se o SUS
está funcionando de forma correta é, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

A população.
O poder legislativo, através dos deputados.
O secretário de saúde local, exclusivamente.
Os gestores das três esferas do governo.
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QUESTÃO 08
São princípios doutrinários do SUS, EXCETO:
(A) Descentralização, entendida como uma redistribuição das responsabilidades
quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários níveis de governo,
a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais
chance haverá de acerto.
(B) Equidade, no sentido de assegurar ações e serviços de todos os níveis, de
acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde
morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS
e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema
puder oferecer para todos.
(C) Integralidade, trazendo o pressuposto de reconhecimento na prática dos serviços de que “O homem é um ser integral, biopsicossocial, e deverá ser atendido com esta visão integral por um sistema de saúde também integral, voltado a promover, proteger e recuperar sua saúde”.
(D) Universalidade, que significa a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a
ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do
Governo: municipal, estadual e federal.
QUESTÃO 09
Após a implantação do SUS, o conceito abrangente de saúde, definido na Constituição brasileira, tem norteado a mudança progressiva dos serviços, passando de
um modelo assistencial centrado na doença e baseado no atendimento de quem
procura, para um modelo de atenção integral à saúde, no qual haja a incorporação
progressiva de ações de promoção e de proteção, ao lado daquelas propriamente
ditas de recuperação, desenvolvidos por instituições governamentais, empresas,
associações comunitárias e indivíduos. Tais ações visam à redução de fatores de
risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar-lhes incapacidades e doenças. São exemplos de ações de promoção da saúde, EXCETO:

(A)
(B)
(C)
(D)
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Adoção de estilos de vida saudáveis.
Educação em saúde.
Estimulo às práticas de ginástica e outros exercícios físicos.
Utilização de linguagem técnica e científica nos diferentes meios e veículos
disponíveis de comunicação ao alcance da comunidade.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 10
O 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, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)
(Artigo 4º da Lei 8.080).
Nessa perspectiva, são objetivos do Sistema Único de Saúde, EXCETO:
(A) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e
das atividades preventivas.
(B) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º da Lei 8.080.
(C) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
(D) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

QUESTÃO 11
O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária de seu trabalho. Você vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde. Para
tanto, uma das ações do ACS é a visita domiciliar ao recém-nato (até 28 dias de
nascido), para verificar os seguintes itens, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

A realização do exame clínico das mamas.
Os cuidados com o coto umbilical.
Se já foi feito o teste do pezinho.
Se já foram realizadas as vacinas – BCG, hepatite B.
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QUESTÃO 12
A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da
Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
A opção que descreve algumas das atribuições do ACS é:
(A) Realizar atenção à saúde dos indivíduos e das famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
(B) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
(C) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
(D) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da UBS; contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente.
QUESTÃO 13
No Brasil, a Caderneta de Saúde da Criança é considerada um documento. São
informações contidas nessa caderneta, EXCETO:
(A) Como nasceu: se em hospital, centro de parto natural ou em casa, com parteira; se foi parto normal ou cesárea; qual o peso e o comprimento; qual o
APGAR (que varia de 0 a 10 e quanto mais alto melhores foram as condições
do nascimento); qual o perímetro cefálico (que é a medida da cabeça da criança, que, na maioria dos recém-nascidos, fica entre 32 e 36 cm). Gráficos
de crescimento para crianças.
(B) O estado nutricional, em todas as fases da vida, é avaliado a partir de dados
de peso e altura.
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(C) Dados da consulta de pré-natal da mãe.
(D) Vacinas da criança.

QUESTÃO 14
A promoção à saúde e prevenção de agravos para o adolescente deve ser desenvolvida pela equipe em integração com diferentes instituições na comunidade, o
ACS deve orientar quanto às seguintes questões. Identifique com V ou F as assertivas, conforme sejam verdadeiras ou falsas:
(
(
(
(

) Esquema vacinal
) Sexualidade: Infecções sexualmente transmissíveis (IST), HIV/Aids,
anticoncepção, gravidez
) Uso de álcool e outras drogas
) Atividade física e saúde

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F, F, V, V.
V, F, V, F.
V, V, F, F.
V, V, V, V.

QUESTÃO 15
É importante lembrar que, atualmente, as pessoas têm adoecido e morrido mais
por causa de doenças crônicas, que são aquelas que demoram meses ou até anos
para se manifestar, às vezes já com complicações para a pessoa.
As afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:
(A) Diabetes Mellitus é uma doença que acontece quando o organismo produz
pouca ou nenhuma insulina (hormônio responsável pela redução da taxa de
glicose no sangue) e, com isso, o corpo inteiro adoece.
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(B) Hipertensão é uma doença crônica que, se não controlada, pode ser causa
de várias doenças, principalmente o acidente vascular cerebral (derrame) e o
infarto. Pode também afetar os rins, a visão, o cérebro, os membros inferiores,
ter complicações graves e até levar à morte.
(C) O papel do ACS é identificar, em sua área de atuação, membros da comunidade com maior risco para diabetes e Hipertensão, orientando-os a procurar
a UBS para avaliação; Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis,
baseados em frutas, verduras.
(D) São sintomas mais comuns da Hipertensão arterial: Aumento do volume de
urina; Sede intensa; Emagrecimento e fraqueza; Fome excessiva; Outras
queixas, como dores nas pernas, piora da visão, coceira e corrimento vaginal.
QUESTÃO 16
Você, durante a realização das visitas domiciliares, deve conversar com as mulheres, fortalecendo a relação de vínculo. Você deverá orientar a mulher sobre a importância de realizar seu preventivo de câncer de colo uterino. Para a realização
do exame, são necessários os seguintes cuidados:
(A) As duchas e medicamentos vaginais são importantes de serem utilizados antes do exame citológico, para higienização vaginal.
(B) Não ter relações sexuais com penetração vaginal, nem mesmo com camisinha, 48 horas antes do exame; Não usar duchas ou medicamentos vaginais
e anticoncepcionais locais 48 horas antes do exame; e não deve ser feito
quando estiver menstruada, pois a presença de sangue pode alterar o resultado.
(C) Não ter relações sexuais com penetração vaginal, nem mesmo com camisinha, 24 horas antes do exame; Não usar duchas ou medicamentos vaginais
e anticoncepcionais locais 24 horas antes do exame; e não deve ser feito
quando estiver menstruada, pois a presença de sangue pode alterar o resultado.
(D) Não há problema em ter relação sexual antes da realização do citológico, a
única precaução é não estar menstruada.
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QUESTÃO 17
O pré-natal é o primeiro passo para cuidar da saúde da gestante e do bebê. A
mulher deve receber o cartão da gestante ao iniciar o acompanhamento pré-natal.
O quadro de orientação que representa a atribuição da ACS é:
(A) Acompanhar se a gestante está indo às consultas de pré-natal; Realizar a
busca ativa da gestante faltosa às consultas de pré-natal.
(B) Preencher o cartão da gestante com os resultados dos exames, as vacinas
administradas, verificação da pressão arterial, medida de fundo de útero.
(C) Solicitar exames de grupo sanguíneo e fator RH (se não sabia seu tipo sanguíneo antes), do hemograma ou hemoglobina/hematócrito, exames de detecção de sífilis (VDRL), toxoplasmose, hepatite B, anti-HIV (lembre-se de que
a mãe deve ser consultada se deseja realizar esse exame), exames de glicose, de urina e preventivo de câncer de colo de útero.
(D) Verificar o cartão de vacinação, a fim de saber se a vacina dupla adulto, gripe
e hepatite foram realizadas; Perguntar sobre a realização dos exames, esclarecendo sobre a importância deles e questionar se ela realizou e buscou o
resultado dos exames:
QUESTÃO 18
A produção de mudanças na organização dos processos e trabalho em saúde deveria favorecer que cada membro da equipe de saúde, sem deixar de ser trabalhador específico da saúde dotado de núcleo de competência e responsabilidade,
fosse se singularizando em um processo coletivo de trabalho, diferenciando-se.
Este deslocamento é fundamental para a construção de ação e projetos comuns.
A garantia de novas práticas de saúde na atenção básica, reorganizando-a, exige
a adoção de diretrizes éticas, clínicas e políticas, entre as quais estão corretas as
afirmativas abaixo, EXCETO: (Caderno HumanizaSUS)
(A) Adscrição de clientela a equipes interdisciplinares, garantindo-se o acolhimento.
(B) Articulação de ações de promoção/prevenção com ações
(C) Introdução de mecanismos de cogestão/gestão compartilhada.
(D) Manutenção de uma gestão centralizada no gerente da Unidade Básica.
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QUESTÃO 19
O ACS tem papel fundamental na identificação e orientação dos usuários de drogas lícitas e ilícitas. Para tanto, é importante o reconhecimento desses sinais pelo
ACS.
Nas assertivas abaixo, alguns desses sinais podem indicar que algo incomum
pode estar ocorrendo com o usuário, sendo que um deles NÃO corresponde ao
quadro emocional sugestivo do uso de drogas:
(A) Alterações no comportamento (a pessoa fica mais isolada, ou agressiva, ou
displicente, por exemplo).
(B) Febre, dores musculares, aparecimento de nódulos serosos em todo o corpo.
(C) Problemas no relacionamento com as pessoas da família, o que motiva, muitas vezes, a procura por auxílio.
(D) Redução no desempenho escolar.

QUESTÃO 20
A hanseníase é uma doença transmissível, que atinge principalmente as pessoas
na faixa etária economicamente ativa. Afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também compromete articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos.
Os principais sinais e sintomas da doença são, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aparecimento de nódulos debaixo da pele, normalmente sem sintomas.
Aumento de pelos, especialmente das sobrancelhas.
Falta ou ausência de sudorese no local – pele seca.
Manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações
de sensibilidade (a pessoa sente formigamentos, choques e câimbras que
evoluem para dormência – queima-se ou machuca-se sem perceber).
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QUESTÃO 21
A tuberculose é uma doença grave, mas tem cura. O uso correto dos medicamentos, todos os dias, durante seis meses, garante o sucesso do tratamento. Seu uso
incorreto ou a interrupção do tratamento sem orientação do serviço de saúde torna
a bactéria resistente, dificultando a cura. Para tanto, a atuação do ACS é muito
importante.
Em relação às orientações gerais, identifique as assertivas com V ou F, conforme
sejam verdadeiras ou falsas:
(

)

(

)

(

)

(

)

Identificar os sintomáticos respiratórios (pessoas apresentando tosse
com expectoração há pelo menos três semanas) nos domicílios e na comunidade.
Encaminhar ou comunicar o caso suspeito à equipe de Saúde da Família
ou à UBS.
Orientar e encaminhar os comunicantes (pessoa que têm contato com o
doente) à UBS para consulta, diagnóstico e tratamento, quando necessário.
Não é papel do ACS orientar a coleta do escarro, sendo papel restrito do
enfermeiro da equipe.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, F, F, F.
V, F, V, F.
V, V, F, F.
V, V, V, F.

QUESTÃO 22
A utilização de medicamentos em pessoas com 60 anos ou mais deve ser sempre
uma preocupação do profissional de saúde. O próprio funcionamento do organismo da pessoa idosa, que difere dos adultos jovens, bem como a possibilidade
de interação medicamentosa (interferência de um medicamento usado sobre o outro) indesejada fazem com que o uso de medicamentos seja um fator de risco.
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Para tanto, identifique a orientação CORRETA a ser dada aos familiares e idosos
nas visitas domiciliares:
(A)
(B)
(C)
(D)

Deixar todas as receitas médicas na caixa de medicamentos.
Sempre conferir antes a dose, o nome do medicamento e o horário prescritos.
Ter como referência a cor e o tamanho do comprimido.
Tirar os medicamentos das suas caixas originais, para facilitar a tomada pelo
idoso.

QUESTÃO 23
A violência familiar é um problema social de grandes dimensões que afeta todas
as classes sociais e todas as pessoas, independentemente da cultura, do grau de
escolaridade, da religião, da profissão e da posição política. Atinge, especialmente,
mulheres, crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiências e homossexuais. Dentre as atribuições correspondentes do ACS, as assertivas que MELHOR
representam são:
I.

II.
III.
IV.

Estar atento aos sinais de violência, durante a realização das visitas
domiciliares de rotina, não se esquecendo de que a família é um espaço íntimo e que é preciso ter cuidado na forma de fazer as perguntas, de abordar as pessoas e de fazer as anotações.
Evitar conclusões precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar
um conjunto de sinais, e não sinais isolados.
Censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos, para evitar
maiores proporções.
Pedir ao enfermeiro da equipe a realização do mapeamento de famílias de risco com relação à violência, na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde à qual está vinculado.

Estão CORRETAS apenas as assertivas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
I e IV.
II e III.
III e IV.
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QUESTÃO 24
O agente comunitário de saúde e o agente de controle de endemias são profissionais com papéis fundamentais, pois são a ligação entre a comunidade e os serviços de saúde.
Nessa perspectiva, relacione os quadros I e II, em que o ACS deverá prestar as
orientações do quadro II para prevenção das doenças do quadro I:
Quadro I (doenças)
(1) Dengue

Quadro II (orientações)
(1) desenvolver medidas simples de cuidado
ambiental para o controle de caramujos

(2) Esquistossomose

(2) a principal medida é evitar a existência de criadouros – locais que acumulam água onde os
mosquitos possam se reproduzir

(3) Tracoma

(3) orientar especialmente a lavagem frequente
do rosto das crianças e de melhorias de hábitos
no cuidado com o corpo e das condições sanitárias e ambientais

A associação CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1–2/2–1/3–3
1–2/3–1/2–3
2–3/3–2/1–1
3–1/2–2/1–3
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QUESTÃO 25
Pessoas com deficiências devem ter oportunidades iguais de participação em todos os atendimentos e atividades dos serviços de saúde. Suas necessidades básicas são comuns, como: vacinação, consultas, pré-natal, planejamento familiar,
puericultura e saúde bucal. Durante as visitas domiciliares, é atribuição do ACS
proceder as seguintes observações, EXCETO:
(A) Identificar e descrever os tipos de deficiência encontrados: física, mental, auditiva, visual, múltipla.
(B) Identificar se é totalmente dependente e se precisa de auxílio.
(C) Solicitar ao enfermeiro da Unidade que identifique situações de risco para o
desenvolvimento de deficiências, como condições de trabalho, violência, acidentes de trânsito, doenças crônicas (hipertensão, diabetes, hanseníase, entre outras).
(D) Identificar as condições de vida das pessoas com deficiência: família, atividades de vida diária, moradia, benefícios sociais, transporte, escolaridade,
idade, estado de saúde geral, ocupação, se usa bengala, cadeira de rodas,
lentes etc.
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