
 

Conhecimentos básicos 

01ª) Abaixo estar exposto um pequeno texto e 

algumas afirmações relacionadas à função sintática 

assumida por termos ou expressões que formam as 

orações. Analise as proposições e assinale V para 

Verdadeiro e F para Falso. 

Conversa bandida 
01 É ingenuidade imaginar que os muitos larápios alcançados pelas 

operações de combate à corrupção tenham se purificado. 

02 Como continuam sendo o que sempre foram, surgiu entre eles 

um “mercado” de compra e venda de delações. Figuras que 

03 já estão com a corda do Ministério Público no pescoço têm 

cobrado “apoio financeiro” de antigos cúmplices, alegando 

04 despesas com advogados e familiares. Um deputado com 

diversos crimes ainda não expostos analisa a proposta de pagar 

R$ 

05 2 milhões a um “preso amigo” para não ser denunciado. A um 

senador, na mesma situação, a oferta foi de R$ 3 milhões. 

06 (Isto É, 27/09/2017) 

 

 (   ) O sujeito dos verbos IMAGINAR (L.1) e 

PAGAR (L.4) é “indeterminado”, já que eles se 

apresentam sob a forma de infinitivo. 

 (   ) O sujeito dos verbos CONTINUAR e SER 

(L.2) é “oculto”, marcado na desinência verbal, 

tendo como referente “os muitos larápios...”, 

recuperável pelo contexto anterior. 

 (   ) O sujeito do verbo SURGIR está “posposto” e 

é “composto”, no caso: “um mercado de compra e 

venda de delações” (L. 2). 

 (   ) A unidade “figuras que já estão com a corda 

do Ministério no pescoço”, formada pelo núcleo 

“figuras” e um modificador oracional “que.... 

pescoço” representa sujeito “simples” de 

TERCOBRADO (L. 3). 

 (  ) A unidade “um preso amigo” representa sujeito 

“simples” em relação à forma passiva 

SERDENUNCIADO (L. 5). 

A sequência que preenche CORRETAMENTE os 

parênteses está na alternativa: 

a) F – V – F – V – F.  

b) V – V – F – F – V. 

c) F – V – V – F – F. 

d) V – V – V – F – V.  

 

02ª) O sinal indicativo de crase não está de acordo 

com a Gramática Normativa em: 

a) À medida que se luta por seus sonhos, mais 

rápido podes alcançá-los; 

b) No restaurante, pediram um filé à Camões; 

c) O professor referiu-se à minha teoria 

d) Podemos ficar frente à frente com o inimigo para 

tentarmos derrotá-lo; 

 

Leia o texto e responda às questões 03 e 04: 

“Quando me amei de verdade, comecei a perceber 

como ofensivo tentar forçar alguma situação ou 

alguém apenas para realizar aquilo que desejo, 

mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa 

não está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje sei 

que o nome disso é... Respeito. ”Charles Chaplin. 

 

03ª) Ao ler esse pensamento, podemos concluir 

que: 

a) A nossa vontade deve prevalecer sempre; 

b) Devemos estar sempre preparados para a 

exigência de quem amamos; 

c) Respeito não tem nenhuma relação com amor; 

d) Respeitar alguém é uma demonstração de amor; 

 

04ª) O verbo amar, destacado logo no início do 

texto, de acordo com sua transitividade é: 

 

a) Intransitivo; 

b) Transitivo indireto; 

c) Transitivo direto; 

d) Transitivo direto e indireto. 

 

05ª) A palavra “péssimo” é um adjetivo. Qual é o 

antônimo dessa palavra? 

 

a) Ótimo 

b) Bom  

c) Agradável 

d) Ruim 

 

Leia o texto e responda as questões a seguir: 

Proezas de João Grilo  
 

João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia 

criou-se sem formosura mas tinha sabedoria e 

morreu depois da hora pelas artes que fazia. E 

nasceu de sete meses chorou no “bucho” da 

mãe,quando ela pegou um gato ele gritou não me 

arranhe não jogue neste animal,que talvez você não 

ganhe. Na noite que João nasceu houve um eclipse 

na lua detonou grande vulcão que ainda hoje 

continua naquela noite correu, um lobisomem na 

rua. Porém o Grilo criou-se pequeno, magro e 

sambudo ,as pernas tortas e finas a boca grande e 

beiçudo no sítio onde morava dava notícia de tudo. 

 

06ª) O texto acima foi escrito por um poeta que tem 

um nome específico. Que nome é esse? 

 

a) Prosador 



 
b) Cordelista 

c) Cientista 

d) Ator 

 

 

07ª) Na primeira estrofe do texto o autor apresenta 

uma característica negativa de João Grilo. Qual? 

 

a) Sabedoria 

b) Beiçudo 

c) Animal  

d) Sem formosura 

 

08ª) Ainda na primeira parte do texto, o poeta 

afirma que João Grilo „tinha sabedoria‟. Qual foi o 

resultado dessa sabedoria segundo informações do 

texto? 

 

a) Morreu cedo 

b) Nasceu antes da hora 

c) Nasceu tarde demais 

d) Virou cristão  

 

 

09ª) Pela expressão “dava notícia de tudo” 

entendemos que João Grilo era: 

 

a) Fofoqueiro 

b) Discreto 

c) Brincalhão 

d) Assustado 

 

10ª) A palavra “freguês” no texto acima, é: 

 

a) Um substantivo próprio. 

b) Um verbo regular 

c) Um adjetivo masculino 

d) Um verbo irregular 

 

11ª) No ano de 1997, um veículo novo custou para 

um proprietário R$ 21000,00, caindo 20% no ano 

seguinte e 10% em 1999 em relação ao ano 

anterior. Nesse caso, em relação a 1997 o valor 

desse carro em 1999 caiu: 

 

a) 32% 

b) 31% 

c) 30% 

d) 28% 

 

12ª) O dono de um fiteiro, sabe que para não ter 

prejuízo, cada produto deve ser vendido por no 

mínimo 30% sobre o preço de custo. Para isso ele 

põe o valor do preço de venda em 60% em relação 

ao preço de custo, a fim de dar alguns descontos. 

Nesse caso, em relação ao preço de venda, o maior 

desconto que o dono do fiteiro pode conceder aos 

seus clientes é de:  

 

a) 18,00% 

b)18,25% 

c) 18,50% 

d) 18,75% 

 

 

 

13ª) Três torneiras grandes enchem um tanque em 

3 horas e duas pequenas enchem o mesmo tanque 

em 5 horas. É correto afirmar que, juntas, todas 

essas torneiras enchem o tanque em: 

 

 

a) 8h 

b) 4h 

c) 1h12min30s 

d) 1h52min30s 

 

14ª) Um carro sai de uma cidade A para uma cidade 

B com uma velocidade de 75 km/h e gasta 15 

minutos. Se aumentasse a velocidade média em 

20%, quanto tempo esse carro gastaria para o 

mesmo percurso? 

 

a) 12,5 min 

b) 12 min 

c) 11,5 min 

d) 11 min 

 

 

15ª)Fabiana tem 2 anos a mais que Carla. Juntas 

possuem 48 anos. Qual a idade de Fabiana? 

 

a) 24 anos 

b) 25 anos 

c) 26 anos 

d )27 anos 

 

 

16ª) Qual a idade de Francisco, se há 14 anos sua 

idade era de 25% da idade que terá daqui a 4 anos? 

 

a) 20 anos. 

b) 21 anos. 

c) 22 anos. 



 
d) 23 anos. 

 

  

17ª) Uma impressora consegue imprimir, em modo 

de rascunho, 16 páginas por minuto. Dispõe-se de 

três impressoras e quer-se imprimir três 

documentos de 480 páginas cada, com essas 

impressoras trabalhando simultaneamente a mesma 

quantidade de páginas. Cada impressora começou 

a imprimir às 14h21min. A que horas as impressões 

foram finalizadas? 
 

a) 15h51min. 

b) 15h36min. 

c) 15h21min. 

d) 14h51min. 

 

18ª) Um tijolo possui forma de quadrado com área 

de 361 cm². Desprezando os espaços ocupados pela 

argamassa, quantos tijolos serão necessários, 

aproximadamente, para se construir um muro de 

20m²? 

 

a) 530 

b) 540 

c) 550 

d) 560 

 

 

19ª) Observe a sequência abaixo  

AECI, BFDJ, CGEK, O próximo termo dessa 

sequência é: 

 

a) ABDE 

b) FKLM 

c) BGKM 

d) DHFL 

 

 

20ª) Um tanque de combustível de um carro tem 

capacidade para 55 litros. Após abastecer até o 

limite, o motorista percebeu que depois de 210 km 

rodados após o abastecimento, havia três quartos de 

combustível no tanque. Quantos quilômetros, 

aproximadamente, esse carro percorre com um litro 

de combustível? 

 

a) 14,9 

b) 15,3 

c) 15,5 

d) 15,9 

 

 

Conhecimentos específicos 

 

21ª) Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que 

regulamenta a Lei Nº 8.080/1990, dispõe sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 

articulação Interfederativa. Segundo esse decreto, 

o acordo de colaboração entre os entes federativos 

para a organização da rede Interfederativa de 

atenção à saúde será firmado por meio de: 

 

a) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 

– RENASES.  

b) Relatório de Gestão da Atenção Básica. 

c) Contrato Organizativo da Ação Pública da 

Saúde. 

d) Conselho Nacional de Saúde. 

 

22ª) Um dos elementos fundamentais no processo 

de trabalho das equipes de Saúde da Família é a 

definição de território e territorialização. Sobre 

território e territorialização é CORRETO afirmar 

que: 

 

I- Deve-se refazer ou complementar a 

territorialização sempre que necessário uma vez 

que o território é vivo. 

II- Recomenda-se a adoção de territórios distintos 

para cada uma das equipes de Vigilância em Saúde 

(sanitária, ambiental, epidemiológica e do 

trabalhador) e a de Atenção Básica.  

III- Possibilitar, de acordo com a necessidade e 

conformação do território, através de pactuação e 

negociação entre gestão e equipes, que o usuário 

possa ser atendido fora de sua área de cobertura, 

mantendo o diálogo e a informação com a equipe 

de referência. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

a) II e III. 

b) I, II e III. 

c) I e II. 

d) III 

 

23ª Acompanhamento de crianças é uma etapa 

fundamental e prioritária no trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS). Para acompanhar 

todas as crianças de sua área de atuação, 

desenvolvendo ações de prevenção de doenças e 

agravos e de promoção à saúde, o ACS deve 

solicitar, durante a visita domiciliar, a caderneta da 



 
criança e verificar o crescimento e 

desenvolvimento. O peso é um marcador 

importante nesse acompanhamento. Sobre o peso 

da criança pode-se afirmar: 

 

I- Os bebês nascem com peso entre 2 kg e 4 kg, 

sendo considerado peso normal. 

II- Nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso e 

isso é normal. Perde líquido e elimina as primeiras 

fezes (mecônio). Ele está se acostumando ao novo 

ambiente. Deve recuperar seu peso em mais ou 

menos 10 dias. 

III- A melhor estratégia natural de nutrição e ganho 

ponderal de crianças de 0 a 6 meses é o Aleitamento 

Materno. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

a) II. 

b) I e II.  

c) I, II e III. 

d) II e III 

 

24ª) O Programa Nacional de Triagem Neonatal, 

ou simplesmente “Teste do Pezinho” é um 

programa de rastreamento populacional que tem 

como objetivo geral identificar distúrbios e 

doenças no recém-nascido, em tempo oportuno, 

para intervenção adequada, garantindo tratamento 

e acompanhamento contínuo às pessoas com 

diagnóstico positivo, com vistas a reduzir a 

morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida 

das pessoas. 

Analise as proposições sobre a Triagem Neonatal e 

coloque “ V ” para verdadeira e “ F ” para falso. 

 

(  ) A definição de Triagem Neonatal, engloba a 

metodologia de rastreamento, especificamente na 

população com idade de 0 a 28 dias de vida.  

(  ) A triagem neonatal ou “teste do pezinho”, é um 

conjunto de ações preventivas, responsável por 

identificar precocemente indivíduos com doenças 

metabólicas, diarreicas, genéticas, enzimáticas e 

endocrinológicas. 

(   ) Recomenda-se que o período ideal de coleta da 

primeira amostra esteja compreendido entre o 3º e 

o 5º dia de vida do bebê devido às especificidades 

das doenças diagnosticadas atualmente. 

(   ) Crianças que não tenham realizado o “Teste do 

Pezinho” no período neonatal, devem ser 

dispensadas da avaliação, haja visto, ter passado o 

período crítico da doenças investigadas. O 

preenchimento CORRETO dos parênteses está na 

alternativa: 

a) V V F F. 

b) V F V F. 

c) F V V F. 

d) F F V V. 

 

25ª) Assinale a alternativa que representa a Lei que 

cria a profissão de agente comunitário de saúde e a 

Lei que rege as atividades do Agente de Endemias 

e dos Agentes Comunitários de Saúde, 

respectivamente: 

 

a) Lei 10.507, de 10 de julho de 2002 e lei n° 

11.595, de 05 de janeiro de 2018. 

b) Lei 12.607, de 10 de julho de 2002 e lei n° 

10.350, de 5 de outubro de 2006. 

c) Lei 10.507, de 10 de julho de 2002 e lei n° 

11.350, de 5 de janeiro de 2018. 

d) Lei 9.300, de 5 de julho de 2000 e lei n° 11.350, 

de 5 de outubro de 2010 

 

26ª) Devemos considerar como microárea de risco 

aquela que apresentar a seguinte característica: 

 

a) A Maioria da população com baixo nível 

socioeconômico; 

b) Born saneamento básico; 

c) Área sem Unidade de Saúde da Família; 

d) Falta de profissionais de saúde; 

 

27ª) Paciente masculino, 18 anos, procurou a 

unidade de pronto atendimento apresentando 

sintomas de febre alta de inicio rápido, dores 

intensas nas articulações dos pés e mãos e manchas 

vermelhas na pele. Foi diagnosticado como caso 

suspeito de Chikungunya. Em relação a essa 

doença, assinale a alternativa correta. 

 

a) É causada por uma bactéria que e transmitida 

pela picada do mosquito Aedes Aegypti. 

b) O tratamento e especifico com uso de 

poliquimioterapia para Chikungunya mais ácido 

acetilsalicílico. 

c) Como prevenção, e fundamental implementar 

ações para eliminação de focos do vetor que 

transmite a doença. 

d) Já foi identificada a transmissão sexual dessa 

doença. 

 

28ª) Considerando o Sistema único de Saúde - SUS 

- assinale a opção que NÃO corresponde a um de 

seus princípios ou diretrizes. 

 



 
a) Garantir a saúde como um direito de todos e um 

dever do Estado. 

b) Garantir o atendimento especializado e atenção, 

apenas pare a população carente. 

c) Assegurar integralidade das ações e a 

universalização do atendimento aos indivíduos  

d) Ampliar o conceito de saúde, levando em conta 

características e contextos sociais. 

 

29ª) De acordo com a artigo 198 da Constituição 

Federal de 1988, ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

devem constituir um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes. 

 

a) Igualdade, Fraternidade, Financiamento de 

gestão. 

b) Gratuidade, Generalidade, Participação de 

Serviços Complementares. 

c) Municipalização, Atendimento Universal, 

Centralização. 

d) Descentralização, Atendimento Integral, 

Participação da Comunidade. 

 

30ª) "O SUS deve disponibilizar serviços que 

promovam a justiça social, que canalizem maior 

atenção aos que mais necessitam, diferenciando as 

necessidades de cada um”. O texto refere-se ao: 

 

a) Princípio de Equidade do SUS. 

b) Principio de igualdade do SUS. 

c) Principio de Universalidade do SUS. 

d) Principio de Hierarquização do SUS. 

 

31ª) A Constituição Federal de 1988 determinou 

ser dever do Estado garantir saúde a toda a 

população e para tanto, criou o Sistema Único de 

Saúde - SUS. São princípios do SUS: 

 

 I  –  Fraternidade 

II  –  Equidade 

III – Segurança 

IV – Universalidade 

V  –  Integralidade  

Estar correto a que se afirma em: 

a) I, II e IV 

b) II, IV e V 

c) III, IV e V 

d) II, III e IV 

 

32ª) De acordo com a Lei8.080/90: Entende-se par 

vigilância epidemiológica como: 

 

a) Um conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos a saúde e de intervir nos 

problemas sanitários  decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde. 

b) Um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes 

condicionantes de saúde individual coletiva, com a 

finalidade recomendar e adotar as medidas 

prevenção e controle das doenças agravos. 

C) Um conjunto de atividades que se destina a 

promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 

assim como visa à recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho. 

D) Nenhuma das alternativas 

 

33ª) Na atenção à saúde da mulher, uma das 

atribuições dos ACS é orientar a mulher sobre a 

importância de realizar o exame preventivo de 

câncer de colo uterino ou Papanicolau. Deve 

informar que o exame é realizado na Unidade 

Básica de Saúde. Para realização do exame, são 

necessários alguns cuidados prévios à coleta. Sobre 

esses cuidados é CORRETO afirmar: 

  

a) No dia do exame deve usar duchas vaginais para 

realização de limpeza interna. 

b) É obrigatória a raspagem dos pelos pubianos. 

c) Não ter relações sexuais com penetração vaginal 

48 horas antes do exame.  

d) A presença de sangue menstrual não altera o 

resultado do exame. 

 

34ª) Agente Comunitário de Saúde exerce um papel 

importante no desenvolvimento das ações de 

vigilância em saúde. É sua atribuição orientar a 

comunidade quanto ao uso de medidas de proteção 

individual, familiar, e da comunidade para a 

prevenção das doenças. Associe as informações, 

relacionando as doenças a suas respectivas medidas 

de proteção. 

1- Tracoma 

2- Dengue 

3- Esquistossomose 

(  ) Desenvolver medidas simples de cuidado 

ambiental para o controle de caramujos. 

(   ) 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 principal medida é evitar a existência de 

criadouros – locais que acumulam água onde os 

mosquitos possam se reproduzir. A sequência 

CORRETA dessa associação é: 

a) 1, 2, 3. 

b) 3, 1, 2. 

c) 3, 2, 1. 

d) 2, 1, 3. 

 

35ª) Associe as duas colunas relacionando o 

conceito à sua definição. 

1- Endemia 

2- Epidemia 

3- Pandemia 

(  ) É uma doença infecciosa e transmissível que 

ocorre numa comunidade ou região e pode se 

espalhar rapidamente entre as pessoas de outras 

regiões, originando um surto epidêmico. 

( ) É uma epidemia que atinge grandes proporções, 

podendo se espalhar por um ou mais continentes ou 

por todo o mundo. 

(   ) É qualquer doença que ocorre apenas em um 

determinado local ou região de forma persistente e 

permanente, não atingindo nem se espalhando para 

outras comunidades. 

A sequência CORRETA dessa associação é: 

a) 3, 1, 2. 

b) 1, 2, 3. 

c) 3, 2, 1. 

d) 2, 3, 1. 

 

36ª) A Portaria Nº 1.412, de 10 de julho de 2013 

institui o Sistema de Informação em Saúde para a 

Atenção Básica (SISAB), que é operacionalizado 

pela estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS-AB). 

Sobre esse sistema é CORRETO afirmar que: 

a) O Sistema de Informação em Saúde para a 

Atenção Básica (SISAB) torna inválido o Cartão 

Nacional de Saúde (CNS) 

b) A estratégia e-SUS-AB é composta por dois 

sistemas de “software” que instrumentalizam a 

coleta dos dados que serão inseridos no SISAB: a 

Coleta de Dados Simplificado (CDS) e o 

Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). 

c) O Sistema de Informação em Saúde para a 

Atenção Básica (SISAB) não substitui o Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB). 

d) Devem enviar informações para o banco de 

dados do SISAB exclusivamente as equipes da 

Atenção Básica na modalidade da Estratégia de 

Saúde da Família.  

 

37ª) A Doença Diarreica Aguda (DDA) é uma 

doença que pode ser causada por bactérias, vírus e 

parasitos, caracterizada principalmente pelo 

aumento do número de evacuações, com fezes 

aquosas (líquidas) ou de pouca consistência. Um 

dos tratamentos para DDA é a hidratação, que tem 

o objetivo de reidratar ou evitar a desidratação. 

Pode ser feita por via oral ou por meio de soro na 

veia. A forma CORRETA de preparar a solução de 

reidratação oral: 

 

a) Dissolver o conteúdo de um pacote de sal 

reidratante em um litro de água limpa e fervida, em 

temperatura ambiente; depois de pronto, o soro 

pode ser usado por um período de 24 horas. Após 

esse período jogar fora e preparar outro soro; o soro 

só pode ser misturado em água, não acrescentar 

açúcar ou outra substância para melhorar o seu 

gosto. 

b) Dissolver o conteúdo de um pacote de sal 

reidratante em um litro de água limpa e fervida, em 

temperatura ambiente. Depois de pronto, o soro 

pode ser usado por um período de 48 horas. Após 

esse período jogar fora e preparar outro soro; O 

soro só pode ser misturado em água, não 

acrescentar açúcar ou outra substância para 

melhorar o seu gosto. 

c) Dissolver o conteúdo de um pacote de sal 

reidratante em dois litros de água limpa e fervida, 

em temperatura ambiente. Depois de pronto, o soro 

pode ser usado por um período de 24 horas. 

Permanecer na geladeira até finalizar o consumo. O 

soro só pode ser misturado em água e acrescentado 

açúcar ou outra substância para melhorar o seu 

gosto. 

d) Dissolver o conteúdo de um pacote de sal 

reidratante em um litro de água limpa e fervida, em 

temperatura ambiente. Depois de pronto, o soro 

pode ser usado por um período de 24 horas. Após 

esse período jogar fora e preparar outro soro; O 

soro pode ser misturado em água ou outro líquido. 

Não acrescentar açúcar ou outra substância para 

melhorar o seu gosto. 

 

38ª) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve 

acompanhar todas as famílias e pessoas do seu 

território através da visita domiciliar onde irá 

desenvolver ações de educação em saúde, porém 

sua atuação não está restrita ao domicílio, e deve 



 
ocorrer também nos diversos espaços 

comunitários. Analise as afirmações abaixo no que 

diz respeito ao acompanhamento das gestantes de 

sua microárea de atuação.  

1. (   ) Independentemente do serviço de saúde onde 

a gestante esteja fazendo seu pré-natal (Unidade 

Básica de Saúde, com a equipe de Saúde da 

Família, clínica particular ou hospital), o ACS tem 

a responsabilidade de fazer seu acompanhamento. 

2. (   ) O ACS só deverá se responsabilizar pelo 

acompanhamento da gestante se a mesma estiver 

fazendo seu pré-natal na Unidade Básica de Saúde, 

com a equipe de Saúde da Família.  

3. (    ) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve 

responsabilizar-se pelo acompanhamento de todas 

as gestantes da área da equipe de Saúde da Família.  

O preenchimento CORRETO dos parênteses está 

na alternativa: 

a) V V F. 

b) V F F. 

c) F V V. 

d) F F V. 

 

39ª) O Sistema de Informação em Saúde para a 

Atenção Básica (SISAB) utiliza fichas para o 

registro das informações. No que diz respeito às 

ferramentas de trabalho do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS), compete ao ACS o preenchimento 

das seguintes fichas: 

 

a) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, 

Atendimento Individual e Ficha de Visita 

Domiciliar. 

b) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Ficha 

de Visita Domiciliar, Ficha de Atividade Coletiva. 

c) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Ficha 

de Acompanhamento da gestante, e Ficha de Visita 

Domiciliar. 

d) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Ficha 

de Procedimentos e Ficha de Atendimento 

Individual. 

 

40ª) 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. Ao identificar pessoas 

tossindo com expectoração há três semanas ou 

mais, deve encaminhá-las para a Unidade Básica de 

Saúde/Saúde da Família, pois há suspeita de: 

 

a) Infecção Respiratória Aguda. 

b) Hanseníase. 

c) Tuberculose. 

d) Diabetes. 

 


