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Instruções: 
- Verifique se este caderno: 

a) Corresponde a sua opção de cargo. 
b) contém 30 questões, numeradas de 1 a 30 nas áreas de Conhecimentos Específicos para 
Agente de Endemias e Português. 

- Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência quanto aos 
dados identificadores de seu cargo, solicite ao fiscal de sala mais próximo um novo caderno. 
- Não serão aceitas reclamações posteriores. 

Atenção: 
- É obrigatório usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material 
transparente, não podendo utilizar outro tipo de caneta ou material. 
- O candidato poderá anotar o gabarito no cartão de confirmação de inscrição. 

O candidato será eliminado se: 
a) for surpreendido em comunicação com outro candidato; 
b) não devolver o Cartão de Respostas ao término da Prova Objetiva antes de sair da sala; 
c) ausentar-se do local da prova antes de decorrida 01(uma) hora do início da mesma; 
d) for surpreendido portando celular durante a realização da prova. Celulares deverão ser 
desligados, retiradas as baterias, e guardados dentro do envelope fornecidos ao entrar em sala, 
mantidos lacrados e dentro da sala até a saída definitiva do local da realização da prova; 
e) não atender ao critério da alínea acima e for surpreendido com celular fora do envelope 
fornecido ou portando o celular no deslocamento ao banheiro/bebedouro ou o telefone celular 
tocar, estes últimos, mesmo dentro do envelope fornecido; 
f) for surpreendido em comunicação verbal ou escrita ou de qualquer outra forma ; 
g) utilizar-se de livros, dicionários, códigos impressos, máquinas calculadoras e similares ou 
qualquer tipo de consulta. 

Conhecimentos Gerais e Específicos 
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Português 
 
 
1 - Assinale a palavra que teve suas 
sílabas separadas incorretamente: 
 
A) si-len-ci-o-so 
B) im-pres-são 
C) dis-tân-cia 
D) psi-có-lo-go 
E) ta-u-ba-té 
 
 
2 - A separação silábica está correta em: 
 
A) pne-u-mo-tó-rax /a-taú-de 
B) igua-li-tá-rio / inter-se-cção 
C) caa-tin-ga / su-bli-mar 
D) tran-sa-tlân-ti-co / pers-pi-caz 
E) pneu-mo- ni-a / p-neu 
 
 
3 - Marque a opção correta de acordo 
com o número de sílabas: 
 
A) pneu – dedo – sol - avenida - todas 
monossílabas 
B) mar – rádio – cão – nó – todas 
dissílabas 
C) fórum – refeição – cadeira – leitura - 
todas trissílabas 
D) médico – matemática - cardíaco – 
prefeitura – todas polissílabas 
E) tórax – táxi – café – mesa – todas 
dissílabas 
 
 
4 - Assinale a opção correta de acordo 
com os substantivos uniformes (epiceno - 
sobrecomum – comum de dois gêneros): 
 
A) borboleta macho – gato – a criança 
B) o colega – o agente – tartaruga macho 
C) besouro fêmea – a testemunha – o 
gerente 
D) tatu fêmea – cachorro – o presidente 
E) o cônjuge – a criança – o elefante 
 
 

5 - Assinale a questão incorreta de 
acordo com as frases abaixo: 
 
A) Ele acordou bem cedo. Pronome 
Pessoal do Caso Reto 
B) Faça-me o favor. Pronome Pessoal do 
Caso Oblíquo 
C) Algumas pessoas estudam 
diariamente. Pronome Indefinido 
D) Nós fomos para a fazenda no final de 
semana. Pronome Interrogativo 
E) Teu casaco é maravilhoso. Pronome 
Possessivo 
 
 
6 - Marque a opção correta de acordo 
com o plural das palavras: 
 
A) os pires – as núpcias – o lápis – as 
canetas 
B) os homens – os capitães – os pires – 
as núpcias 
C) a flores – as canções – a núpcias – a 
florestas 
D) o vulcões – o sorvetes – os sacerdote 
– as canetas 
E) a xícaras – os lápis – as servidão – as 
carta 
 
 
7 - Todos os verbos são regulares, 
EXCETO na opção: 
 
A) Os meninos correram muito. 
B) Cantamos no concerto do Teatro 
Municipal. 
C) Alice falava desesperadamente. 
D) Jorge Luiz é muito educado. 
E) Maria Alice partiu o bolo cedo. 
 
 
8 - Assinale a opção correta de acordo 
com os tempos verbais dos verbos 
sublinhados: 
 
A) Se falassem de você, eu ouviria. 
Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
B) Amanhã chegarei cedo. Futuro do 
Pretérito. 
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C) Teus abraços são maravilhosos. 
Pretérito mais que Perfeito. 
D) Roberto e Maria Paula pulavam corda 
no recreio. Pretérito Perfeito. 
E) Eles resolveram todo o problema. 
Presente. 
 
 
9 - Marque a opção correta de acordo 
com a concordância nominal: 
 
A) A canja é bom. 
B) É proibido entrada de pessoas não 
autorizadas. 
C) Preciso de menas atenção. 
D) Obrigada, disse o rapaz. 
E) É necessário a sua presença. 
 
 
10 - As orações abaixo estão de acordo 
com a concordância verbal, EXCETO: 
 
A) Vossa Alteza deve ajudar. 
B) O relógio deu onze horas. 
C) Vende - se casas. 
D) Os cardumes escaparam da rede. 
E) Os Andes ficam na América do Sul. 
 
 
 
Conhecimentos Específicos 
 
 
11 - 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, são eles: 
A) Integralidade, equidade e igualdade. 
B) Integralidade, universalidade e 
equidade. 
C) Igualdade, universalidade e equidade. 
D) Igualdade, universalidade e 
descentralização. 
E) Integralidade, igualdade e 
descentralização. 
 
 

12 - Dentre as ações de Atenção a 
Saúde da Mulher qual das alternativas 
abaixo exprime corretamente uma 
atividade do ACS no controle de câncer 
de colo de útero e mama?   
 
A) Realizar exame clínico das mamas 
mamografia e exame preventivo. 
B) Realizar busca ativa e rastreamento 
das mulheres de sua micro-área.  
C) Realizar seus exames de prevenção 
regularmente. 
D) Acompanhar os resultados do exame 
Papanicolau das mulheres de sua área 
de atuação. 
E) Planejar e coordenar as ações e 
campanhas de prevenção de câncer de 
colo uterino e mama. 
 
 
13 - A estratégia de Saúde da Família 
visa à reorganização da Atenção Básica 
no País, de acordo com os preceitos do 
Sistema Único de Saúde. Além dos 
princípios gerais da Atenção Básica, a 
estratégia Saúde da Família deve:  
 
I. Ter caráter substitutivo em relação à 
rede de Atenção Básica tradicional nos 
territórios em que as Equipes Saúde da 
Família atuam. 
II. Atuar no território, realizando 
cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos 
problemas de saúde de maneira 
pactuada com a comunidade onde atua, 
buscando o cuidado dos indivíduos e das 
famílias ao longo do tempo, mantendo 
sempre postura pró-ativa frente aos 
problemas de saúde e doença da 
população. 
III. Desenvolver atividades de acordo 
com o planejamento e a programação, 
realizados com base no diagnóstico 
situacional e tendo como foco a família e 
a comunidade. 
IV. Buscar a integração com instituições 
e organizações sociais, em especial em 
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sua área de abrangência, para o 
desenvolvimento de parcerias. 
V. Ser um espaço de construção de 
cidadania. 
 
Assinale a alternativa correta.  
A) Somente as alternativas I, II e IV estão 
corretas. 
B) As alternativas II, III e V estão 
corretas. 
C) As alternativas I, III, IV e V estão 
corretas. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
E) Nenhumas das alternativas corretas. 
 
 
14 - A Participação da comunidade é o 
princípio que prevê a organização e a 
participação da comunidade na gestão do 
SUS. Essa participação ocorre de 
maneira oficial por meio dos Conselhos e 
Conferências de Saúde, na esfera 
nacional, estadual e municipal. O 
Conselho de Saúde é um colegiado 
permanente e deve estar representado 
de forma paritária, Sendo assim temos 
como representações: 
 
A) Uma maioria representantes dos 
usuários (50%), representantes dos 
trabalhadores (25%), e representantes 
dos gestores e prestadores de serviços 
(25%).  
B) Uma maioria representantes dos 
usuários (80%), e representantes dos 
trabalhadores (20%)  
C) Uma maioria representantes dos 
trabalhadores (50%), representantes dos 
usuários (25%), e representantes dos 
gestores e prestadores de serviços 
(25%).  
D) Uma maioria representantes dos 
gestores e prestadores dos serviços 
(50%), representantes dos trabalhadores 
(25%), e representantes dos usuários 
(25%).  
E) Uma maioria dos representantes dos 
usuários (60%), representantes dos 
trabalhadores (20%), e representantes 

dos gestores e prestadores de serviços 
(20%).  
 
 
15 - O trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde tem como principal objetivo 
contribuir para a qualidade de vida das 
pessoas e da comunidade. Em relação 
ao trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde (ACS), indique se são verdadeiras 
(V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 
 
(    ) Na visita domiciliar é recomendável 
definir o tempo de duração da visita, 
devendo ser adaptada à realidade do 
momento. 
(    ) Para que as famílias se protejam, os 
ACS têm como obrigação alertar a 
comunidade de sua microárea de 
abrangência, informando-lhe quais são 
os pacientes portadores de tuberculose, 
hanseníase e doenças sexualmente 
transmissíveis. 
(    ) O acompanhamento das famílias 
pelo ACS através da visita domiciliar 
possibilita identificar somente as pessoas 
que estão doentes, pois as pessoas 
saudáveis não precisam ser cadastradas. 
(    ) As informações obtidas no 
cadastramento das famílias devem ser de 
conhecimento exclusivo do ACS e de sua 
equipe. 
 
A alternativa que apresenta a seqüência 
CORRETA, de cima para baixo, é: 
A) V – V – F – V. 
B) V – F – F – F. 
C) V – F – F – V. 
D) F – V – F – V. 
E) F – V – F – F. 
 
 
16 - Marque a alternativa INCORRETA: 
O principal objetivo do trabalho dos 
agentes comunitários de saúde é 
contribuir para a qualidade de vida das 
pessoas e da comunidade. Para que isso 
aconteça, o ACS deve realizar um bom 
trabalho e é preciso: 
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A) Conhecer o território. 
B) Conhecer não só os problemas da 
comunidade, mas também suas 
potencialidades de crescer e se 
desenvolver social e economicamente. 
C) Ser ativo e ter iniciativa e gostar de 
aprender coisas novas. 
D) Observar as pessoas, as coisas, os 
ambientes de todo o município. 
E) Agir com respeito e ética perante a 
comunidade e os demais profissionais. 
 
 
17 - Há situações em que será 
necessária a atuação de outros 
profissionais da equipe, sendo indicado o 
encaminhamento para a unidade de 
saúde. O agente comunitário de saúde 
deve comunicar à equipe quanto à 
situação encontrada, pois, caso não 
ocorra o comparecimento à unidade de 
saúde, deverá ser realizada busca-ativa 
ou visita domiciliar. Sendo assim é 
correto dizer, que o ACS deve: 
 
A) Identificar áreas e situações de risco 
individual e coletivo. 
B) Encaminhar as pessoas aos serviços 
de saúde uma vez ao mês. 
C) Orientar as pessoas, somente com as 
instruções pesquisadas na internet. 
D) Acompanhar a situação de saúde das 
pessoas, ajudá-las a conseguir bons 
resultados, porém sem presença de 
vínculo. 
E) Discutir com a família e obrigá-la ir à 
unidade. 
 
 
18 - No PSF de Nuvem Branca, numa 
cidadezinha do interior da Paraíba, temos 
a seguinte situação: uma equipe 
completa, formada por 01 médico, 01 
enfermeiro, 01 dentista, 01 ASB e 08 
ACS; um número populacional de 3.248 
habitantes e 790 famílias; gestantes que 
não fazem o pré-natal, bebês nascendo 
com menos de dois quilos e meio; 

hipertensos com níveis pressóricos 
controlados; acamados e pessoas que 
precisam de cuidadores, mas não 
possuem alguém que exerça essa 
função; pessoas com deficiência que não 
têm acesso às ações e serviços de saúde 
e pessoas em situação de violência. A 
equipe realiza num dia da semana, visita 
domiciliar na comunidade, e está sempre 
disposta fora desse dia para a realização 
de outras visitas caso seja necessário. 
Mediante tal situação podemos 
considerar que no PSF de Nuvem Branca 
há quantos exemplos de situação de 
risco: 
 
A) 4 exemplos de situações de risco 
B) 6 exemplos de situações de risco 
C) 5 exemplos de situações de risco 
D) 3 exemplos de situações de risco 
E) 2 exemplos de situações de risco 
 
 
19 - O cadastro da família 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, o número de 
pessoas por sexo e idade, as condições 
da habitação, o desemprego, as doenças 
referidas etc. Junto desse cadastramento 
o que não compete ao ACS: 
 
A) Identificar áreas e situações de risco 
individual e coletivo. 
B) Encaminhar as pessoas aos serviços 
de saúde sempre que necessário. 
C) Orientar as pessoas, de acordo com 
as instruções da equipe de saúde. 
D) Acompanhar a situação de saúde das 
pessoas, para ajudá-las a conseguir bons 
resultados. 
E) Atuar de forma integrada, discutindo e 
analisando em conjunto as situações 
identificadas com outros ACSs se 
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abstendo do cadastramento da 
população. 
 
 
20 - A visita domiciliar é a atividade mais 
importante do processo de trabalho do 
agente comunitário de saúde. Ao entrar 
na casa de uma família, o ACS entra não 
somente no espaço físico, mas em tudo o 
que esse espaço representa. Nessa casa 
vive uma família, com seus códigos de 
sobrevivência, suas crenças, sua cultura 
e sua própria história. 
Há algumas habilidades importantes para 
se ter na visita domiciliar. Baseados 
nessa premissa assinalem a afirmativa 
abaixo que não corresponde com o 
processo de trabalho do ACS: 
 
A) O ACS deverá ter 
sensibilidade/capacidade de 
compreender o momento certo e a 
maneira adequada de se aproximar e 
estabelecer uma relação de confiança. 
B) O ACS e o vínculo: é interessante 
combinar com a família o melhor horário 
para realização da visita para não 
atrapalhar os afazeres da casa. 
C) O ACS e a permissão de entrada: 
entrar em uma casa representa algo 
muito significativo, que envolve confiança 
no ACS e merece todo o respeito. Logo o 
ACS deve pedir permissão para entrar 
nas residências. 
D) O ACS e a classificação da família: 
cada família tem uma dinâmica de vida 
própria e, com as modificações na 
estrutura familiar que vêm ocorrendo nos 
últimos tempos, fica cada vez mais difícil 
classificá-la num modelo único. 
E) O ACS e as características próprias 
das famílias: as diversas famílias 
assistidas devem ser atendidas de modo 
idêntico e com as mesmas orientações. 
 
 
21 - As ações educativas fazem parte do 
dia a dia do ACS e têm como objetivo 
final contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da população. 
Segundo o educador Paulo Freire (1996), 
ensinar não é transferir conhecimento, 
mais criar as possibilidades para a sua 
produção ou a sua construção. A ação 
educativa é de responsabilidade de toda 
a equipe de saúde. 
Entre as habilidades que todo ACS deve 
buscar desenvolver, identifique a 
alternativa incorreta: 
 
A) Ter boa capacidade de comunicação e 
usar linguagem acessível, simples e 
precisa. 
B) Ser gentil, favorecendo o vínculo e 
uma relação de confiança. 
C) Ter tolerância aos princípios e às 
distintas crenças e valores que sejam 
semelhantes aos seus. 
D) Sentir-se confortável para falar sobre 
o assunto a ser debatido. 
E) Buscar apoio junto a outros 
profissionais quando não souber 
responder a alguma pergunta. 
 
 
22 - Nos primeiros seis meses, o bebê só 
deve receber o leite materno. Ele deve 
ser oferecido todas as vezes que o bebê 
quiser, inclusive à noite. Após os seis 
meses, introduzir novos alimentos, 
continuando com o aleitamento materno 
até os dois anos ou mais. A partir daí, as 
papas de frutas, legumes, carnes e 
cereais podem ser feitas com alimentos 
da região. No início o bebê come em 
pouca quantidade e coloca parte da 
comida para fora, até aprender a engolir 
e se acostumar com o gosto do novo 
alimento. É importante orientar os 
cuidadores do bebê a terem paciência 
em caso de resistência na aceitação de 
um novo alimento. 
Seguindo os 10 passos para a 
Alimentação Saudável cabe ao ACS 
orientar, EXCETO: 
 
A) Lavar bem as mãos com água e sabão 
antes de preparar os alimentos; Os 
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alimentos devem sempre ser cobertos ou 
tampados. 
B) Aos seis meses, as crianças devem 
receber papas salgadas que devem 
conter no mínimo um alimento de cada 
grupo preferido pela mãe. E as mesmas 
devem ser liquidificadas, para que fiquem 
na consistência ideal. 
C) A partir dos 12 meses, a criança que 
mama no peito deve fazer uma refeição 
ao acordar, dois lanches por dia e duas 
refeições básicas por dia (almoço e 
jantar). 
D) Deve-se evitar dar à criança açúcar, 
frituras, enlatados, café, chá mate, 
refrigerantes nos primeiros anos de vida. 
Esses alimentos podem causar ou ser 
fator de predisposição a excesso ou 
baixo peso, anemia, alergia alimentar e 
cárie. 
E) Durante o dia e no intervalo das 
refeições, as crianças devem receber 
água pura, limpa, filtrada ou fervida. Os 
sucos devem ser oferecidos apenas após 
as papas salgadas (almoço e jantar). 
 
 
23 - A tuberculose é uma doença 
infecciosa e contagiosa causada por uma 
bactéria. O termo tuberculose se origina 
do fato de a doença causar lesões 
chamadas tubérculos. Ela atinge os 
pulmões, podendo também se localizar 
em outros órgãos. Nos pulmões se 
denomina tuberculose pulmonar e, nos 
outros órgãos, tuberculose 
extrapulmonar. 
Pessoas com tuberculose apresentam 
diferentes sintomas. O principal é a 
tosse, inicialmente seca e depois 
produtiva (com catarro), com duração de 
três semanas ou mais e, às vezes, 
confundida com uma gripe mal curada ou 
com tosse de fumante. Além da tosse, 
pode surgir febre baixa, geralmente no 
final da tarde, fraqueza, perda de apetite, 
emagrecimento, suores noturnos, dores 
no peito, nas costas e, às vezes, escarro 
com sangue. 

Assinale a alternativa incorreta quanto ao 
seu papel como ACS nas orientações 
gerais relacionadas ao controle da 
tuberculose:  
 
A) Identificar os sintomáticos respiratórios 
(pessoas apresentando tosse com 
expectoração há pelo menos três 
semanas) nos domicílios e na 
comunidade. 
B) Encaminhar ou comunicar o caso 
suspeito à equipe de Saúde da Família 
ou à UBS, se o paciente aceitar. 
C) Orientar e encaminhar os 
comunicantes (pessoa que tem contato 
com o doente) à UBS para consulta, 
diagnóstico e tratamento, quando 
necessário. 
D) Orientar a coleta do escarro, quando 
solicitado pela UBS. 
E) Orientar para consumir alimentos 
saudáveis, estimular o consumo de 
líquidos e manter o ambiente limpo e 
arejado. 
 
 
24 - As pessoas estão vivendo mais e o 
fenômeno do envelhecimento 
populacional, entre outros aspectos, está 
diretamente relacionado aos avanços da 
saúde pública. As vacinas, a melhoria de 
condições de saneamento ambiental, o 
maior acesso da população aos serviços 
de saúde, a melhor cobertura da Atenção 
Primária à Saúde em Estados e 
municípios são algumas das conquistas 
alcançadas ao longo dos últimos anos. 
Segundo Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – PNAD/2007, atualmente 
existem, aproximadamente, 19 milhões 
de pessoas idosas (acima de 60 anos) 
vivendo em nosso País; desse total 
11.465.861 estão cadastradas na 
Estratégia Saúde da Família (ESF). 
Estima-se que em 2050 existam cerca de 
dois bilhões de pessoas com 60 anos ou 
mais no mundo. 
Ao visitar as famílias onde há pessoas 
idosas, o ACS deverá verificar, EXCETO: 
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A) Como e com quem mora; quais os 
membros da casa. 
B) O grau de dependência nas atividades 
de vida diária e nas atividades 
instrumentais da vida diária. 
C) Presença do cuidador e quem é esse 
cuidador. 
D) Presença de veículo para transporte 
dos membros da casa. 
E) Risco de acidentes e quedas. Se a 
residência é um ambiente seguro. 
 
 
25 - É incorreto afirmar que são fatores 
de risco que podem levar as pessoas a 
desenvolverem hipertensão arterial 
sistêmica (pressão alta): 
 
A) Obesidade 
B) Tabagismo 
C) Anemia 
D) Sedentarismo 
E) Hereditariedade 
 
 
26 - Marque a alternativa incorreta: 
A vacinação é uma importante ação para 
diminuir doenças e mortes por doenças 
infecciosas. No momento que o agente 
comunitário de saúde estiver frente ao 
binômio mãe e bebê, deverá solicitar a 
Caderneta de Saúde da Criança e 
verificar:  
 
A) A marca (cicatriz) da vacina BCG no 
braço direito, após seis meses da 
aplicação da vacina. 
B) Registro da aplicação de qualquer 
uma das vacinas da Caderneta da 
Criança em qualquer época do ano, 
basta ter apenas uma vacina registrada. 
C) Aplicações de vacinas e seus registros 
na Caderneta. 
D) Não comparecimento no dia agendado 
pela UBS para a vacina e assim espaço 
em branco. 
E) Apresentarem aplicação das vacinas 
de Campanha. 

27 - Assinale (V) para verdadeiro e (F) 
para falso nas frases abaixo: 
 
(    ) A aplicação de duas ou mais vacinas 
no mesmo dia não é recomendável, pois 
oferece risco a saúde da criança. 
(    ) A caderneta de saúde da criança 
mostra apenas se a criança está com as 
vacinas em dia. 
(    ) As famílias beneficiárias do Bolsa 
Família devem cumprir algumas ações na 
área da saúde e educação 
(condicionalidades), que são: realizar os 
cuidados básicos em saúde, verificação 
do calendário básico de vacinação para 
as crianças entre 0 a 6 anos, manter as 
crianças e adolescentes em idade 
escolar frequentando a escola e 
verificação da agenda pré e pós natal 
para gestantes e mães em 
amamentação. Estas condicionalidades 
devem ser acompanhadas pelo ACS. 
(    ) Crianças de até seis meses devem 
ser alimentadas somente com leite 
materno. 
(    ) A doença diarreica aguda está 
diretamente relacionada às precárias 
condições de vida e saúde das crianças, 
em consequência da falta de saneamento 
básico, desidratação crônica, entre outros 
fatores. É importante a atuação imediata 
do ACS para evitar que ocorra uma 
desidratação. 
Assinale a sequência correta, de cima 
para baixo:  
  
A) V, V, V, V, V 
B) V, F, V, F, V  
C) F, F, F, F, F 
D) F, F, V, V, V  
E) F, F, F, F, V 
 
 
28 - Quanto as Ações sobre a saúde 
bucal é correto afirmar que o agente 
comunitário de saúde deve: 
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A) Orientar a toda gestante para procurar 
o serviço de saúde bucal para realização 
do pré-natal odontológico. 
B) Orientar que uma alimentação 
saudável não influencia na saúde bucal 
de um indivíduo. 
C) Orientar que é mito que o uso de 
tabaco/derivados e demais drogas 
prejudicam e escurecem os dentes. 
D) Orientar que crianças menores de 3 
anos não necessitam de 
acompanhamento odontológico, pois não 
possuem dentes permanentes. 
E) Orientar que feridas nos lábios, língua, 
gengiva, bochechas que não cicatrizam 
há vários dias é falta de escovação. 
 
 
29 - Marque a alternativa incorreta: 
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.  
Postura que o ACS, deve ter frente aos 
cuidados com a gestante: 
 
A) Acompanhar se a gestante está indo 
às consultas de pré-natal. 
B) Realizar a busca ativa da gestante 
faltosa às consultas de pré-natal. 
C) Orientar sobre: alimentação, 
exercícios físicos, sexualidade, 
amamentação e os sinais de perigo na 
gravidez, as queixas mais freqüentes, 
cuidados com a higiene da boca e 
dentes, amamentação, conversa e 
estímulos positivos para o bebê ainda na 
barriga e importância do envolvimento do 
companheiro nesse momento. 
D) Verificar o cartão de vacinação a fim 
de saber se a vacina antitetânica foi 
realizada quando ela ainda criança. 
E) Verificar com a gestante se a próxima 
consulta está agendada, 
independentemente da idade gestacional. 

30 - A vacinação é uma importante ação 
para diminuir doenças e mortes por 
doenças infecciosas. O agente 
comunitário de saúde a cada encontro 
com a família ou com o binômio mãe-
bebê deverá solicitar a Caderneta de 
Saúde da Criança e verificar o esquema 
vacinal. 
Numa visita domiciliar o ACS encontrou 
Juliana que tem 17 anos e sua filha que 
está com 4 meses de vida. Ao verificar o 
cartão de vacinas da criança foi 
observado que a mesma esta faltando 
tomar as vacinas do seu mês de vida. 
Logo a mesma foi orientada a levar a 
filha a unidade de saúde para que seja 
administrado as vacinas: 
 
A) pólio, meningocócica e pneumocócica. 
B) rotavírus humano, pólio e tetravalente 
(DTP+Hib). 
C) pólio, pneumocócica e rotavírus 
humano. 
D) rotavírus humano; pneumocócica e 
tetravalente (DTP+Hib). 
E) pólio e tríplice bacteriana. 

 


