ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2019
CRESCER CONSULTORIAS

CÓD. 117 a 121 – AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE
DATA: 09/06/2019 - TARDE

DURAÇÃO DA PROVA: 3 HORAS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir:
a) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 4 alternativas de respostas (A, B, C, D).
b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala
para que sejam tomadas as devidas providências.
4. Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c) Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portar em boné e utilizarem aparelhos celulares ou similares,
calculadoras ou similares, , ipods, receptores ou similares, relógios, livros, anotações, impressos ou quais quer outros materiais de consulta,
bem como a comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato que descumprir essa determinação.
6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de
cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as
marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio
que não seja o próprio caderno de provas.
9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início. Nessa
ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos 30 (trinta)
minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de
entrega de tal documento será eliminado do concurso.
12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas dependências da escola.
13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 10 de junho de 2019.
14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 11 de junho às
23h59min até às 23h00min do dia 12 de junho de 2019, ininterruptamente, observado o horário oficial local, por meio de formulário que
será disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.nossasenhoradosremedios@outlook.com

NOME DO (A) CANDIDATO (A): ____________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO__________
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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15 QUESTÕES

LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Em 1960, a expectativa de vida do brasileiro era de 48 anos. Hoje, quase 60 anos depois, alcança

2

os 75 anos, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Se por um

3

lado a longevidade é sinal de evolução social e econômica, por outro demanda mais investimentos na

4

área de saúde, já que há necessidade de maior assistência durante o envelhecimento.

5

Dessa forma, um importante desafio da medicina é garantir não apenas que a população viva

6

mais, mas que viva melhor. Tendo em vista o grande desafio para os próximos anos, a medicina volta

7

seu olhar para a tecnologia, uma das áreas em que pode encontrar um apoio efetivo. Esse foi justamente

8

o tema do evento Tecnologia à Serviço da Saúde, realizado pelo jornal O GLOBO e correalizado pela

9

Editora Globo. O encontro é o segundo da série Vida Inteligente, que discute a necessidade de um novo

10

padrão de desenvolvimento tecnológico e econômico no país.

11

Um dos participantes do debate, Carlos Alberto Goulart, presidente-executivo da Associação

12

Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos de Saúde (ABIMED), afirmou que o uso

13

eficiente da tecnologia na área da saúde pode ajudar a reduzir custos em todo setor, além de promover

14

diagnósticos precoces e tratamentos mais assertivos.

15

— A tecnologia é um elemento de sustentabilidade de toda a cadeia, porque gera maior

16

eficiência no atendimento e redução de custos, além de ser vetor de desenvolvimento econômico –

17

disse Goulart.

18

Um bom exemplo do uso ativo de novas tecnologias na medicina é o monitoramento remoto de

19

pacientes. Entre outras vantagens, esse recurso diminui o tempo de internação e a necessidade de

20

retornar muitas vezes ao hospital, promovendo mais conforto ao cliente. Além disso, amplia-se a

21

capacidade de atendimento do estabelecimento.

22

De acordo com Carlos Gouvêa, presidente da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em

23

Saúde (ABIIS), existem mais de 500 mil tecnologias médicas diferentes em uso atualmente, de exames

24

laboratoriais ao tratamento de vários tipos de câncer por meio da biologia molecular.

25

— Novas áreas de conhecimento como a genômica, a farmacogenômica e a farmacogenética

26

identificam a propensão para determinadas doenças e permitem a personalização da medicina, tornando

27

a despesa pública com saúde mais eficiente – afirmou.

28

Paulo Chapchap, diretor-geral e CEO do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, um dos centros

29

de medicina mais desenvolvidos do país, destacou a importância do diagnóstico precoce, possível

30

graças à inovação.
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31

O câncer de mama, ele explica, pode passar por até quatro estágios. O diagnóstico na fase um

32

garante 95% de cura. Já no quarto estágio, o número se inverte: a taxa de mortalidade é de 95%. Daí o

33

valor da tecnologia para a medicina.

34

— O ganho humanitário do uso das diversas tecnologias aplicadas à medicina é indiscutível,

35

mas vivemos o risco de uma medicina cada vez melhor para cada vez menos pessoas. Este é o desafio

36

que temos de enfrentar: uma melhor gestão para aumentar o acesso de grande parte da população à

37

tecnologia que transforma – ressaltou Chapchap, sobre a necessidade de popularizar o acesso aos

38

tratamentos mais modernos.

39

O Hospital Sírio-Libanês vem implementando, em parceria com a Siemens, novos modelos de

40

gestão e a utilização de equipamentos de ponta, que permitem maior precisão e sensibilidade no

41

diagnóstico precoce de diversas doenças, reduzindo o custo do tratamento e, principalmente, o

42

sofrimento do enfermo e seus familiares.

43
44

— Precisamos pensar em novos modelos de integração de dados do paciente, para que a
tecnologia existente no país ajude a reduzir custos, retrabalhos e desperdícios – afirmou Chapchap.

45

Para Armando Lopes, Country Head da Siemens Healthineers no Brasil, a tecnologia é

46

instrumento que pode ampliar o acesso à saúde de qualidade, e por isso deve ser vista como um

47

investimento. Entre os recursos, ele citou a padronização de processos, os procedimentos minimamente

48

invasivos e o uso intensivo de plataformas de gestão eficientes, que aumentam a produtividade e

49

preservam a humanização do atendimento.

50

— Em um cenário de pressão de custos em toda a cadeia, o que uma empresa de tecnologia

51

pode oferecer é excelência clínica e operacional, além de serviços customizados. Do ponto de vista

52

clínico, é possível evitar a repetição de exames e melhor direcionar os tratamentos. Com relação ao

53

operacional, há ganhos em produtividade e otimização de custos – afirmou Lopes.

FONTE: https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia-a-chave-para-avanco-da-medicina
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01) Para desenvolver sua tese, o autor do texto:

04) Leia o trecho abaixo:

A)

“Se por um lado a longevidade é sinal de evolução
social e econômica, por outro demanda mais
investimentos na área de saúde, já que há
necessidade de maior assistência durante o
envelhecimento.”. (L.2-4)

B)

C)

D)

Traça parâmetros entre a prática médica do
passado e a atual, mostrando a progressiva
deterioração da relação médico/paciente pela
ausência de consulta presencial.
Recorre à citação de fatos que evidenciam, de
um lado, as conquistas fantásticas na área de
saúde e, do outro, os entraves ainda existentes
nesse campo da atuação humana.
Vale-se da mudança de conceitos consequente
da evolução técnico-científica, mostrando para o
interlocutor os privilégios de que se desfruta hoje
em dia.
Utiliza-se de exemplos reveladores do quanto a
medicina avançou apoiada na tecnologia para
mostrar os notáveis benefícios de que toda a
população desfruta na contemporaneidade.

02) Considerando-se o contexto em que as
expressões estão inseridas, é correto afirmar que
se opõem quanto ao sentido as transcritas em:
A)
B)
C)
D)

“longevidade” (L.3) e “viva mais” (L.5/6).
“diagnóstico precoce” (L.29) e “na fase
um”(L.31).
“em todo setor” (L.13) e “toda a cadeia” (L.15).
“menos pessoas” (L.35) e “popularizar” (L.37).

03) Quanto aos recursos linguísticos usados na
composição do texto, é CORRETO afirmar:
A)

A)

B)

C)

D)

“necessidade”, se houver troca da forma verbal
haver por sua correlata existir não mudará de
função sintática.
“já que” constitui um termo relacional que indica
uma consequência em razão do que foi
anteriormente enunciado.
“maior” qualifica “assistência”, que, por sua vez,
tem o sentido complementado por “durante o
envelhecimento”.
“de maior assistência” é um termo paciente da
ação nominal.

05) Sobre os aspectos linguísticos presentes no
texto, é CORRETO afirmar:
A)
B)
C)
D)

“vem implementando” (L.39) indica uma ação
iniciada no passado e que se esgota no presente.

B)

É CORRETO afirmar que, no trecho em análise,

“que” (L.9) resgata “Vida Inteligente” (L.9) e
exerce, no contexto, função subjetiva.
“explica” (L.31), quanto à predicação, recebe
uma classificação, e “existem” (L.23), outra.
“tecnologias” (L.23) é uma expressão que
constitui o núcleo do complemento do verbo.
“se” (L.20), na condição de pronome reflexivo,
exerce função objetiva.

06) No que diz respeito às formas verbais usadas no

“de um novo padrão” (L.9/10) possui valor

texto, é CORRETO afirmar:

passivo, visto que é um complemento de
“necessidade” (L.9), e encerra um termo regido

A)

de preposição que restringe o substantivo
“padrão”.
C)

o sujeito é indeterminado.
B)

“a tecnologia”, em “a medicina volta seu olhar
para a tecnologia” (L.6/7), exerce função de

D)

“disse” (L.17) expressa uma ação passada,
subordinada a outra simultaneamente passada.

C)

objeto indireto em uma oração em que está
inserida.

“existem” (L.23) faz parte de uma oração em que

“Viva”, em "viva melhor” (L.6) expressa uma ação
hipotética no presente.

D)

“um”, em “Se por um lado” (L.2/3) e “um”, em “na
fase um” (L.31) são vocábulos que pertencem à

“pode passar” (L.31) não forma uma locução
verbal porque o infinitivo “passar” pode ser
desdobrado com a presença de um conectivo.

mesma classe morfológica.
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07) Sobre os elementos coesivos sequenciais
usados na tessitura do texto, é verdadeiro o que
se afirma na alternativa:
A)

B)

C)

D)

“Se” (L.2) dá progressão ao tema abordado por
meio do estabelecimento de uma causa
relacionada com a longevidade.
“Segundo” (L.9) sequencia as ideias já
explicitadas por meio de um termo que expressa
ordem na evolução dos fatos.
“Além disso” (L.20) continua o desenvolvimento
textual, fazendo uma oposição sobre o
procedimento referido anteriormente.
“porque” (L.15) faz avançar o assunto tratado,
introduzindo a causa de ser a tecnologia um
elemento de toda a sustentabilidade.

08) A expressão “Tendo em vista” (L.6) expressa
uma ideia de:
A)
B)
C)
D)

causa.
concessão.
finalidade.
modo.

12) Leia o trecho abaixo:
I.

Dessa forma, um importante desafio da medicina
é garantir não apenas que a população viva mais,

II.

mas que viva melhor. (L.5/6).

Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma
ideia de:
A)

adição.

B)

ressalva.

C)

conclusão.

D)

explicação.

13) Exerce função
expressão.

sintática

A)

“importante” (L.5).

B)

“novo” (L.9).

C)

“laboratoriais” (L.24).

D)

“eficiente” (L.27).

de

predicativo

09) Passando-se a oração “a tecnologia [...] deve ser
vista como um investimento.” (L.45/47) para a
voz ativa, a expressão verbal correspondente a
“deve ser vista” ficará sendo.

14) Há a ocorrência de ditongo
respectivamente, na alternativa:
A)

“saúde” (L.4) e “envelhecimento” (L.4).

A)
B)
C)
D)

B)

“desafio” (L.6) e “olhar” (L.7).

C)

“existem” (L.23) e “tempo” (L.19).

D)

“país” (L.29) e “possível” (L.29).

devia ver.
deverá ver.
deve ver.
devem ver.

10) A ideia expressa pelo termo transcrito está
CORRETA em:
A)
B)
C)
D)

“apenas” (L.5) – modo.
“De acordo com” (L.22) – comparação.
“até” (L.31) – limite.
“maior” (L.40) – extensão.

11) Exerce a mesma função sintática de “do
brasileiro” (L.1) a expressão:
A)
B)
C)
D)

e

a

dígrafo,

15) Há correspondência modo-temporal entre a
forma verbal simples “destacou” (L.29) e a
composta:
A)

tem destacado.

B)

tivesse destacado.

C)

tinha destacado.

D)

teria destacado.

“da medicina” (L.5).
“da tecnologia” (L.13).
“de custos” (L.16).
“de equipamentos” (L.40).
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05 QUESTÕES

MATEMÁTICA

16) Mateus comprou parcelado em dez vezes um
carro no valor de R$35.000,00. Na primeira
parcela ele pagou o valor integral, da segunda
parcela em diante ele recebeu um desconto de
300 reais por parcela. Qual é o valor total que
Mateus pagou pelo carro ao final dos dez meses?

20) Vera comprou um livro que possui 1.020 páginas;
cada página é dividida em duas colunas; cada
coluna tem 50 linhas e cada linha tem em média
15 palavras. Sabendo que Vera consegue ler, em
média, 3.000 palavras por dia, em quanto tempo
Vera terminará de ler o livro que comprou?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

R$32.300,00
R$33.400,00
R$32.600,00
R$33.000,00

17) Marina comeu

3
7

de uma pizza, Marcos comeu

470 dias
510 dias
680 dias
590 dias

2
4

da mesma pizza, qual é a fração que representa
a quantidade de pizza que eles comeram juntos?

A)

𝟏𝟑

B)

𝟏𝟔

C)

𝟏𝟑

D)

𝟐𝟑

𝟏𝟒

𝟐𝟗

𝟏𝟕

𝟐𝟖

18) Em um grupo de três vendedores, temos o
seguinte quadro de comissões referente ao mês
de Maio do ano de 2019:
- Diego receberá R$1.400,00;
- Marcos receberá R$320,00 menos que Diego;
- Marina receberá R$500,00 menos que Diego e
Marcos juntos.
Qual é o valor que Marina receberá?

A)
B)
C)
D)

R$1.220,00
R$2.320,00
R$1.980,00
R$1.820,00

19) Matias formulou o seguinte cálculo para seus
alunos:

𝟕
𝟓

−

𝟖
𝟏𝟓

𝟐

+ − 𝟎, 𝟓, qual é o resultado do
𝟓

cálculo formulado?

A)
B)
C)
D)

1
1,35
2
0,75
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20 QUESTÕES

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Em uma visita domiciliar, Senhor Francisco
relatou ao Agente Comunitário de Saúde (ACS)
ter notado algumas manchas esbranquiçadas em
sua pele, com formigamentos, câimbras e
dormência. Este paciente deve ser encaminhado
para a Unidade Básica de Saúde devido a
suspeita de:
A)

Tracoma.

B)

Giardíase.

C)

Leptospirose

D)

Hanseníase.

22) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do
Brasil é uma referência internacional de política
pública de saúde. O país já erradicou, por meio
da vacinação, doenças de alcance mundial como
a varíola e a poliomielite.

24) A realização das visitas domiciliares é uma das
atividades mais importantes na rotina de trabalho
do Agente Comunitário de Saúde (ACS).
Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo como
Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
( ) Considera-se a visita uma oportunidade ímpar para
o profissional atuar na promoção da saúde e
prevenção de doenças,
como parceiro da
família, identificando no local as especificidades
de cada domicílio, indivíduo e família, podendo
assim fortalecer os aspectos positivos e orientar
a correção de problemas bem caracterizados
durante a visita.
( ) Visando um maior vínculo, é interessante combinar
com a família o melhor horário para realização da
visita para não atrapalhar os afazeres da casa.
( ) No momento da visita o ACS deve aproveitar a
oportunidade para realizar o diagnóstico de
doenças e prescrever os medicamentos
adequados para tratamento das mesmas.
A sequência CORRETA corresponde a:

São doenças que podem ser prevenidas através das
vacinas

disponíveis

no Programa

Nacional

de

Imunizações (PNI), EXCETO:
A)

Toxoplasmose.

B)

Sarampo.

C)

Rubéola.

D)

Coqueluche.

23) Em uma área de responsabilidade de um Agente
Comunitário de Saúde, existe uma região com
esgoto a céu aberto próximo a tubulações de

A)
B)
C)
D)

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

V
V
F
V

V.
F.
V.
F.

25) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) realizou
uma visita domiciliar na casa de uma família que
possui uma recém nascida de 15 dias de vida. No
cartão de registro de vacinas desta recém
nascida deve constar o registro da realização das
seguintes vacinas:
A)
B)
C)
D)

Hepatite B e BCG.
Influenza e Febre amarela.
Rotavírus e Hepatite A.
Meningocócica C e Tétano.

água.

A população que reside nesta região está sujeita a
adoecer por:
A)

Doenças crônicas não transmissíveis.

B)

Doenças diarreicas.

C)

Doenças osteomusculares.

D)

Doenças respiratórias crônicas.

26) A adoção de hábitos de vidas saudáveis tais
como a prática de atividade física regular,
alimentação saudável, não ingestão de bebidas
alcoólicas e não fumar, representa uma
estratégia eficaz na prevenção das doenças
crônicas não transmissíveis.
Caracteriza um exemplo deste tipo de doença:
A)
B)
C)
D)

Cargo: CÓD. 117 A 121 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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27) O Agente Comunitário de Saúde realizou uma
ação educativa em uma escola da comunidade
com enfoque nas Doenças Sexualmente
Transmissíveis.

31) Assinale a alternativa que apresenta uma
doença de notificação compulsória nacional e
que pode ser transmitida através da tosse, fala e
espirro:

Dentre as doenças a seguir apresentadas, não foi
enfoque do ACS nesta ação educativa:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Febre maculosa.
Donovanose.
Tricomoníase.
Sífilis.

32) Analise as afirmativas abaixo sobre a Estratégia
de Saúde da Família (ESF):

28) O Programa Nacional de Imunizações (PNI)
disponibiliza em seu Calendário Nacional de
Vacinação uma vacina para prevenção da
seguintes doença sexualmente transmissível:
A)
B)
C)
D)

Gonorreia.
HPV.
AIDS.
Linfogranuloma venéreo.

29) A Dengue é uma doença que vem sofrendo um
aumento do número de casos em algumas
regiões do Brasil em 2019.
Sobre esta doença, é CORRETO afirmar que:
A)
B)
C)
D)

A doença é transmitida através de contato entre
as pessoas.
A vacina é a forma mais eficaz e utilizada
atualmente para a prevenção da doença.
Os
casos
da
doença
aumentam
exponencialmente no inverno.
Quem está com dengue deve ficar em repouso e
beber muita água.

30) Existem diversos métodos anticoncepcionais
disponíveis para a prevenção de uma gravidez
indesejada.

Representa

Tuberculose.
Esquistossomose.
Doença de Chagas.
Filariose.

um

método

anticoncepcional classificado como sendo de
barreira pois evita a gravidez impedindo a
penetração dos espermatozóides no útero:

I. O total de agente comunitário não deve
ultrapassar 2 (dois) por equipe de saúde da
família.
II. A população sob responsabilidade da equipe
deve ser cadastrada e acompanhada,
entendendo-se suas necessidades de saúde
como resultado também das condições sociais,
ambientais e econômicas em que vive.
III. Cada equipe de saúde da família é composta,
minimamente, por médico, enfermeiro, auxiliar de
enfermagem ou técnico de enfermagem, agente
comunitário de saúde, psicólogo e nutricionista.
O número de afirmativas INCORRETAS corresponde
a:
A)
B)
C)
D)

Zero.
Uma.
Duas.
Três.

33) As verminoses são um grupo de doenças
causadas por diversos parasitas, geralmente
favorecidas pela falta de saneamento básico e de
hábitos de higiene precários, e são doenças
muito comuns nas crianças.
Representa um exemplo deste tipo de doença:
A)
B)
C)
D)

Febre Tifoide.
Tracoma.
Caxumba.
Enterobíase.

34) O Diabetes é uma doença causada pela falta ou
má absorção de insulina, hormônio que promove
o aproveitamento da glicose como energia para
o nosso corpo.

A)

Pílula.

Esta doença pode ser classificada como:

B)

DIU.

C)

Vasectomia.

D)

Camisinha.

A)
B)
C)
D)
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35) Neoplasia é
uma
proliferação
anormal,
autônoma e descontrolada de um determinado
tecido do corpo, mais conhecida como tumor.
Uma neoplasia pode ser benigna ou maligna.
A neoplasia maligna é conhecida como Câncer.
As neoplasias são doenças:
A)
B)
C)
D)

Transmitidas através de contato entre pessoas.
Infecto parasitárias.
Transmitidas através de fômites.
Crônicas não transmissíveis.

36) No combate e controle da Dengue, não
representa uma das atividades que devem ser
executadas pelo Agente Comunitário de Saúde
(ACS):
A)
B)

C)

D)

Realizar ações de educação em saúde e de
mobilização social.
Orientar a população sobre a forma de evitar
locais que possam oferecer risco para a
formação de criadouros dos mosquitos.
Promover reuniões com a comunidade a fim de
mobilizá-la para as ações de prevenção e
controle da doença.
Indicar aos doentes os medicamentos a serem
utilizados no tratamento da doença.

37) É garantido aos cidadãos a participação social
no Sistema Único de Saúde, de acordo com a Lei
nº8142/90, configurando o controle social.

39) Ao Sistema Único de Saúde (SUS) cabe a tarefa
de promover e proteger a saúde, como direito de
todos e dever do Estado, garantindo atenção
contínua e com qualidade aos indivíduos e às
coletividades, de acordo com as diferentes
necessidades e obedecendo alguns princípios e
diretrizes.
Caracteriza o princípio da Descentralização:
A)
B)

C)

D)

É o princípio que prevê a organização e a
participação da comunidade na gestão do SUS.
O SUS deve disponibilizar serviços que
promovam a justiça social, que canalizem maior
atenção aos que mais necessitam, diferenciando
as necessidades de cada um.
É o princípio fundamental das mudanças
previstas pelo SUS, pois garante a todos os
brasileiros o direito à saúde.
Esse princípio define que o sistema de saúde se
organize tendo uma única direção, com um único
gestor em cada esfera de governo.

40) As Equipes de Saúde da Família de Nossa
Senhora dos Remédios não possuem em sua
composição o seguinte profissional:
A)
B)
C)
D)

Assistente Social.
Enfermeiro.
Médico.
Agente Comunitário de Saúde.

Esta participação pode ser realizada através da
seguinte instância colegiada:
A)
B)
C)
D)

Conselho de Saúde.
Ministério da Saúde.
Comissão Intergestores Regionais.
Secretaria de Saúde.

38) O Agente Comunitário de Saúde (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. Todas as pessoas da
comunidade deverão ser acompanhadas,
principalmente aquelas em situação de risco.
NÃO é um exemplo de pessoa em situação de risco:
A)
B)
C)
D)

Pessoas em situação de violência.
Gestantes que não fazem o pré-natal.
Filhos de mães que usaram drogas na gestação.
Bebês que nascem com mais de 3 quilos.
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