AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
QUESTÃO 28

28. Considere as condicionalidades de saúde para o recebimento do PBF:
I- Fazer a inscrição no pré-natal e comparecer às consultas na Unidade de Saúde, com cartão
da gestante, de acordo com o calendário mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde;
II- Participar das atividades educativas ofertadas pelas equipes de saúde sobre aleitamento
materno e promoção da alimentação saudável;
III- Manter em dia o calendário de vacinação, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.
São condicionalidades realizadas a gestantes e nutrizes as apresentadas nos itens:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

RECURSO

Recurso 1
Questão 28 - Conforme página 12, do ACS, alimentação e nutrição para as famílias do programa
Bolsa Família, expedido pelo Ministério da saúde, em 04/05/2010, todas as opções apresentadas
nos incisos I, II e III estão corretas, sendo estas condicionantes de saúde para o recebimento do
PBF.

RESPOSTA

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a resposta correta é “A”, pois, o calendário vacinal deve
ser em dia para crianças de 0 a 6 anos, não é condicionalidade para toda a família de acordo com o
Ministério da Saúde.
Fonte: http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/gestao-do-programa/condicionalidades

QUESTÃO 25

25. É importante que o ACS elabore um mapa que retrate seu território de atuação através de limites,
população, número de famílias e outras características. Entre esses dados, considere a alternativa
que retrate corretamente exemplo de dados epidemiológicos:
a)
b)
c)
d)

Número de pessoas por idade.
Renda familiar.
Número de pessoas com deficiência mental.
Acesso ao saneamento básico.

RECURSO

RECURSO 1: A questão 25 - possui gabarito incorreto, pois não somente o “número de pessoas
com deficiência mental”, constituem dados epidemiológicos, mas o “acesso ao saneamento básico”,
o “número de pessoas com deficiência mental” e a “renda familiar”. O gabarito aponta o “número de
pessoas com deficiência mental” como alternativa correta é equivocado.

RESPOSTA

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a resposta correta é “C”, pois, os dados epidemiológicos,
em geral, são fruto de observações às quais se atribuem significados. Os dados são utilizados como
mecanismos para expressar diferentes dimensões de determinados eventos ou fenômenos, neste
sentido em geral tratam-se de dados estruturados, para os quais se estabeleceu de antemão
significado e codificação. Sendo assim, o número de pessoas por idade revela-se apenas como um
dado demográfico enquanto, renda familiar e acesso ao saneamento básico como dados
socioambientais, sendo o número de pessoas com deficiência mental um dado epidemiológico
importante pois, representa um evento ou agravo presente na situação.
Fonte: http://www.fsp.usp.br/marciafurquim/dadoepid.pdf

QUESTÃO 30

GABARITO
30. Qual das vacinas a seguir é recomendada para prevenção da difteria, tétano e coqueluche:
a)
b)
c)
d)

Tetraviral.
Tríplice bacteriana.
VOP.
DPT.

RECURSO

Hà duplicidade de resposta, já que tanto a alternativa “dpt” e “tríplice bacteriana” se encaixam na
questão em destaque.

RESPOSTA

DEFERIDO – TROCA DE GABARITO PARA ALTERNATIVA “B”
Recurso assiste ao recorrente, visto que com relação à vacina tríplice bacteriana como imunobiológico
que protege contra difteria, tétano e coqueluche, no entanto, o Ministério da Saúde disponibiliza pelo
Programa Nacional de Imunização a vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis – DTP,
descaracterizando a alternativa “D” como correto pois não se encontra como sigla padrão da Rede de
Frio do PNI, desta forma, a questão deverá ser alterada para alternativa “B” como correta.
Fonte: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/dezembro/15/rede_frio_2017_web_VF.pdf

QUESTÃO 19

GABARITO
19. Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na
construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território é a base do princípio
do SUS denominado:
a) Universalidade.
b) Integralidade.
c) Controle social.
Hierarquização

RECURSO

A alternativa correta no GABARITO seria “Controle Social”. No entanto, controle social não é um
princípio do SUS e a alternativa “Universalidade e integralidade” se encaixam na assertiva em
debate.

RESPOSTA

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a resposta correta é “C”, pois, os Conselhos de Saúde
são órgãos colegiados, de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do
governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. São funções dos Conselhos:
formular estratégias e controlar e fiscalizar a execução da política de saúde, inclusive em seus
aspectos financeiros. A participação, na perspectiva do controle social, possibilita a população
interferir na gestão da saúde, colocando as ações do Estado na direção dos interesses da
coletividade. O que é público deve estar sobre o controle dos usuários: O controle social não deve ser
traduzido apenas em mecanismos formais e, sim, refletir-se no real poder da população em modificar
planos, políticas, não só no campo da saúde (Relatório Final 9a CNS, 1992). Com a participação da
comunidade na gestão do SUS estabelece-se uma nova relação entre o Estado e a Sociedade, de
forma que as decisões do Estado sobre o que fazer na saúde terão que ser negociadas com os
representantes da sociedade, uma vez que eles são quem melhor conhecem a realidade de saúde
das comunidades. Por isso ela é entendida como uma das formas mais avançadas de democracia.
Fonte: http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/MOSUS.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm

