SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO
GARANHUNS/PE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

Nome

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)
PREZADO CANDIDATO


Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita de Conhecimentos, contendo 40 (quarenta) questões
objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada.



Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause
dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido
em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.



Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um CartãoResposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso está de acordo com o seu.



As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das
bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta
esferográfica na cor azul ou preta.



Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um
fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso,
podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector
de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de
equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso.



Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!

ACE
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CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1 para as questões 01 e 02.

Disponível em: https://www.google.com/search?q=textos+sobre+motiva%C3%A7%C3%A3o&sxsrf=
Acesso em: 18 nov. 2021.

01. Sobre o Texto 1, em relação aos termos COM e POR nele existentes, é CORRETO afirmar que
A) ambos são preposições e indicam companhia.
B) apenas a preposição POR indica que a ação será realizada na companhia de alguém.
C) a preposição POR indica que a caminhada será feita por mais de um sujeito.
D) apenas um deles se classifica como preposição.
E) ambos são palavras invariáveis. O primeiro (COM) indica companhia, e o segundo (POR) indica substituição.

02. Em relação aos termos E e MAS existentes no Texto 1, assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas um deles se classifica como conjunção.
B) Ambos são palavras variáveis, classificados como conjunções subordinativas.
C) O segundo (MAS) estabelece uma relação de oposição entre os termos conectados.
D) O primeiro (E) liga termos, estabelecendo uma ideia de alternância entre os termos conectados.
E) O segundo (MAS) poderia ser substituído pelo conectivo “portanto”, sem causar qualquer prejuízo ao sentido original do
texto.

Texto 02 para as questões de 03 a 06.
Eu creio em mim mesmo. Creio nos que trabalham comigo, creio nos meus amigos e creio na minha família. Creio
que Deus me emprestará tudo que necessito para triunfar, contanto que eu me esforce para alcançar com meios lícitos
e honestos. Creio nas orações e nunca fecharei meus olhos para dormir, sem pedir antes a devida orientação a fim de
ser paciente com os outros e tolerante com os que não acreditam no que eu acredito. Creio que o triunfo é resultado de
esforço inteligente, que não depende da sorte, da magia, de amigos, companheiros duvidosos ou de meu chefe. Creio
que tirarei da vida exatamente o que nela colocar. Serei cauteloso quando tratar os outros, como quero que eles sejam
comigo. Não caluniarei aqueles de que não gosto. Não diminuirei meu trabalho por ver que os outros o fazem.
Prestarei o melhor serviço de que sou capaz, porque jurei a mim mesmo triunfar na vida e sei que o triunfo é sempre
resultado do esforço consciente e eficaz. Finalmente, perdoarei aos que me ofendem, porque compreendo que às vezes
ofendo os outros e necessito de perdão.
Napoleon Hill. Disponível em: https://www.pensador.com/texto_motivacao_no_trabalho/
Acesso em: 17 nov. 2021.

03. Quando o autor construiu o seguinte trecho “Creio que Deus me emprestará tudo que necessito para triunfar ...”, ele
A) cometeu um erro de regência. O trecho estaria correto da seguinte forma: Creio que Deus me emprestará tudo de que
necessito para triunfar.
B) se equivocou no tocante ao tempo verbal. A construção correta seria: Creio que Deus vai me emprestar tudo que necessito
para triunfar.
C) cometeu um erro de pontuação porque, após a forma verbal “necessito”, deveria haver uma vírgula.
D) cometeu um erro de regência porque o correto seria dizer: Creio em que Deus me emprestará tudo que necessito para
triunfar.
E) utilizou, de forma correta, a regência do verbo “necessitar”.
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04. Observe os termos sublinhados e numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
1.
2.

Substantivo ( )“...para alcançar com meios lícitos e honestos.”
Adjetivo
( )“Serei cauteloso quando tratar os outros...”
( )“...e sei que o triunfo é sempre resultado do esforço consciente e eficaz.”
( )
“...ofendo os outros e necessito de perdão.”
( ) “...a fim de ser paciente com os outros e tolerante com os que não acreditam no que eu acredito...”

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.
A) 2-1-1-1-2
B) 2-2-1-1-2
C) 1-1-1-1-2
D) 1-2-1-1-2
E) 2-2-1-1-1

05. Observe o fragmento de texto abaixo:
“Creio nas orações e nunca fecharei meus olhos para dormir, sem pedir antes a devida orientação a fim de ser paciente
com os outros e tolerante com os que não acreditam no que eu acredito.”
Se o texto fosse escrito na 1ª. pessoa plural, mantendo-se o tempo verbal de cada verbo, estaria CORRETO o que se
indica na alternativa
A) Críamos nas orações e nunca fecharíamos nossos olhos para dormir.
B) A fim de ser pacientes com os outros e tolerante com os que não acreditam no que nós acreditávamos.
C) Creremos nas orações e nunca fechamos nossos olhos para dormir.
D) Sem pedirmos antes a devida orientação a fim de ser paciente com os outros.
E) Cremos nas orações e nunca fecharemos nossos olhos para dormir.

06. Sobre o fragmento de texto abaixo:
“Creio que o triunfo é resultado de esforço inteligente, que não depende da sorte, da magia, de amigos, companheiros
duvidosos ou de meu chefe.”
É CORRETO afirmar que
A) a vírgula existente após o termo “magia” é facultativa.
B) o autor poderia ter utilizado um ponto-e-vírgula após o termo “sorte”, e isso não causaria prejuízo ao sentido original do
texto.
C) as duas últimas vírgulas isolam termos de mesma função sintática.
D) o fragmento poderia ter sido encerrado com um ponto de interrogação, e isso não causaria qualquer prejuízo ao sentido
original do texto.
E) o autor poderia ter utilizado um ponto após o termo “inteligente”, e o texto não apresentaria qualquer incorreção gramatical.

Texto 03 para as questões de 07 a 10.
Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida...
Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um cartaz enorme no qual estava
escrito:
"Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida na empresa. Você está convidado para o velório na quadra de
esportes".
No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas, depois de algum tempo, ficaram curiosos para saber
quem estava atrapalhando sua vida e bloqueando seu crescimento na empresa. A agitação na quadra de esportes era tão
grande que foi preciso chamar os seguranças para organizarem a fila do velório. Conforme as pessoas iam se
aproximando do caixão, a excitação aumentava:
- Quem será que estava atrapalhando o meu progresso?
- Ainda bem que esse infeliz morreu!
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Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão, olhavam pelo visor do caixão a fim de reconhecer o
defunto, engoliam em seco e saíam de cabeça abaixada, sem nada falar uns com os outros. Ficavam no mais absoluto
silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma e dirigiam-se para suas salas.
No visor do caixão havia um espelho e cada um via a si mesmo... Só existe uma pessoa capaz de limitar seu
crescimento: você mesmo! Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida. Você é a única pessoa que pode
prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo.
O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. A
maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda, quando "você muda".
Disponível em: https://www.pensador.com/texto_motivacao_no_trabalho/Acesso em: 18 nov. 2021.

07. Em relação à CRASE, observe o fragmento de texto abaixo:
“No visor do caixão havia um espelho e cada um via a si mesmo... Só existe uma pessoa capaz de limitar seu
crescimento: você mesmo! Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida. Você é a única pessoa que
pode prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo.”
Em qual alternativa, existe uma justificativa CORRETA em relação ao emprego do acento grave indicativo da crase?
A) Em “...e cada um via a si mesmo...”, se o termo sublinhado estivesse no feminino singular, seria obrigatório o uso da crase.
B) No segmento “que pode fazer a revolução de sua vida.”, a crase é facultativa.
C) Em “que pode prejudicar a sua vida.” – a crase é facultativa por estar diante de pronome possessivo.
D) No segmento “que pode fazer a revolução de sua vida.”, se o verbo sublinhado fosse substituído por “prejudicar”, não
haveria crase.
E) Se no segmento “Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida.”, fosse retirado o termo sublinhado, a crase seria
facultativa.

08. Assinale a alternativa na qual ambos os termos sublinhados se classificam da mesma forma em relação à
ACENTUAÇÃO.
A) “No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas, depois de algum tempo...”
B) “para organizar a fila do velório. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão...”
C) “Você está convidado para o velório na quadra de esportes."
D) “Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida.”
E) “Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão...”

09. Em relação a VERBOS, observe os termos sublinhados na 2ª. coluna e classifique-os de acordo com a 1ª.
1.
2.
3.

Regular
Irregular
Auxiliar

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

“encontraram na portaria um cartaz enorme...”
“O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa...”
“No visor do caixão havia um espelho e cada um via....”
“e cada um via a si mesmo...”
“-Quem será que estava atrapalhando o meu progresso?”

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.
A) 1-1-3-2-3
B) 1-1-3-2-2
C) 2-1-3-2-3

D) 2-2-3-2-3
E) 1-1-2-2-2

10. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é ANTÔNIMO do termo em parênteses.
A) “que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila do velório.” (convocar)
B) “Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão...” (acercavam)
C) “Ficavam no mais absoluto silêncio...” (Mantinham-se)
D) “A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença.” (percebe)
E) "Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida na empresa.” (enaltecia)
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CONHECIMENTOS GERAIS DE MATEMÁTICA
11. Quanto às propriedades dos números naturais, assinale a alternativa cuja propriedade NÃO faz parte da operação
de adição.
A) Fechamento
B) Comutativa
C) Associativa

D) Distributiva
E) Elemento Neutro

12. Assinale a alternativa que representa o valor CORRETO da seguinte expressão:

A)
B)

D)

C)

E)

13. Um determinado município possui 550 agentes, entre Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate
às Endemias (ACE). Se a razão entre o número de ACS e ACE é de 3 por 2, podemos afirmar que o número de ACE
vale
A) 200
B) 220
C) 330

D) 350
E) 550

14. Um Agente de Combate às Endemias (ACE) emprega seu salário da seguinte forma: 30% no pagamento de aluguel,
consumo de energia elétrica e água; 40% em alimentação e produtos de higiene; 8% na mensalidade com
INTERNET e serviço móvel de celular;
na aplicação em poupança e ainda lhe sobram R$186,00.
É CORRETO afirmar que o salário do ACE é igual a
A) R$ 780,00.
B) R$ 880,00.
C) R$ 1.550,00.

D) R$ 1.560,00.
E) R$ 1.760,00.

15. Uma certa indústria de fármacos envasou, em frascos, multidoses com15 ml de uma determinada vacina. Sabendose que as doses prescritas são de 0,3 ml/dose, é CORRETO afirmar que o número de doses por frasco é igual a
A) 3
B) 4
C) 5

D) 45
E) 50

16. Resolva a equação abaixo e assinale a alternativa CORRETA em relação ao valor de x.

A) 1
B) 2
C) 4
D) 0,50
E) 0,25
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17. Em uma endemia de dengue, num determinado município, cada Agente de Saúde recebeu uma meta de atender 50
pessoas durante a semana. No final da semana, foi feito o levantamento de quantas pessoas cada um atendeu e
constatou-se que 20% dos agentes atenderam 15 pessoas, 35% atenderam 20 pessoas e os demais conseguiram
atender toda sua meta. É CORRETO afirmar que a média de pessoas atendidas por cada Agente é igual a
A) 32,5
B) 28,3
C) 20

D) 10,8
E) 0,3

18. Garanhuns é um município do Agreste do estado de Pernambuco e ocupa uma área 451,44 km². É CORRETO
afirmar que essa área, em m², vale
A) 451.440
B) 45.144.000
C) 451.440.000

D) 4.514.400.000
E) 45.144.000.000

19. Uma vinícola vai investir R$ 800.000,00 entre divulgação de sua marca e projeto de pesquisa e desenvolvimento, de
modo que a razão entre os valores seja de 3 : 5.
É CORRETO afirmar que o valor alocado para o projeto de pesquisa e desenvolvimento é de R$
A) 160.000,00.
B) 266.666,66.
C) 300.000,00.

D) 400.000,00.
E) 500.000,00.

20. Segundo informações do jornal Francês L’Equipe, Neymar recebeu uma gratificação, em um determinado mês, por
ter alcançado sua meta de gols pelo PSG. Sabendo-se que o valor da gratificação recebida corresponde a ¼ (um
quarto) do seu salário e que o valor total (salário + gratificação) recebido por Neymar foi igual a R$ 18.000.000,00, é
CORRETO afirmar que o valor da gratificação foi de R$
A) 2.000.000,00.
B) 3.600.000,00.
C) 14.400.000,00.

D) 22.500.000,00.
E) 57.600.000,00.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. As endemias recorrentes numa cidade, num município passam a ser bastante preocupantes para as pessoas que as
combatem, os Agentes de Combate às Endemias (ACEs). A população deve estar consciente e alerta. Todos devem
ter cuidados com o meio ambiente e devem cobrar dos gestores a implantação de um saneamento básico para
melhorar as condições de vida dos moradores. Assinale a alternativa que indica a ação que pode contribuir para
evitar problemas de saúde às pessoas que residem nessas áreas.
A) Deixar o lixo em sacolas plásticas, na calçada, para que estas sejam recolhidas, na madrugada, pelo pessoal da prefeitura.
B) Evitar o acúmulo de lixos em vias públicas, diminuindo a incidência da obstrução de galerias para águas pluviais.
C) Manter o mato crescido, não capinando periodicamente, para impedir que as pessoas depositem lixos nos locais.
D) Impedir que a rua seja asfaltada nem tão pouco saneada, para não descaracterizar suas lembranças do passado.
E) Expor os lixos domésticos em locais desabitados para que o pessoal da prefeitura possa recolher no cotidiano.

22. As condições de riscos sociais estão vinculadas ao trabalho do ACE. Esses riscos podem estar presentes
isoladamente ou de forma coletiva. Dentre as variantes dessas condições de riscos sociais, devemos destacar um
olhar com maior atenção para a
A) infância desprotegida na família.
B) migração de pessoas para outras cidades.
C) insuficiência de infraestrutura básica local.

D) violência no âmbito familiar.
E) falta de aulas presenciais nas escolas.
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23. As noções de ética e de cidadania devem ser vivenciadas e aplicadas pelo ACE no seu dia a dia e em sua área de
atuação.
Em sua aplicabilidade, podemos afirmar que
A) a ética é essencial para a vivência da realidade social, enquanto a cidadania dá direito ao indivíduo de poder expressar sua
ideia, sem haver constrangimento para estar bem na sociedade.
B) a ética faz parte da relação social pessoa a pessoa, independente da educação familiar e escolar, enquanto a cidadania é
demonstrada nas atitudes de imposições sociais.
C) a ética e cidadania não têm integrações nem correlações no âmbito social e familiar. O indivíduo não muda seu
comportamento por meio da educação. Só faz, se for necessário.
D) todas as pessoas têm ética e conseguem viver em cidadania. Porém, nem sempre podem pô-las em prática, por terem receio
de serem mal interpretadas e julgadas erradamente.
E) a ética e a cidadania podem contribuir com o comportamento no meio social. Devemos ter a certeza de que há respeito às
pessoas, independentemente da idade, da posição econômica, social e moral.

24. Nas cidades e nos municípios, existem problemas de saúde com a população. Nesse sentido, o ACE deve saber que
existem recursos para o enfrentamento desses eventos.
Contudo, cabe ao ACE priorizar
A) a existência de vagas nos hospitais disponíveis para o atendimento às pessoas.
B) a quantidade de medicamentos disponíveis nos postos de saúde.
C) o atendimento, sem qualquer discriminação com as pessoas.
D) a forma e a condição de atendimento médico e hospitalar no dia a dia.
E) os recursos financeiros públicos para a saúde da população na comunidade.

25. Nos programas nacionais de saúde, destaca-se a saúde dos idosos. Em relação a estes, a atenção dos ACEs deve ser
redobrada. Eles são mais suscetíveis a algumas doenças prevalentes nas comunidades. No caso de a área atendida
ser de baixa situação socioeconômica e existindo esgotos a céu aberto, o ACE deve observar se ocorrem casos
frequentes de
A) tuberculose.

B) ISTs.

C) avitaminoses.

D) desnutrição.

E) arboviroses.

26. A respeito dos modelos de atenção à saúde, a atenção primária à família, citamos o SUS, que destaca a saúde da
família como sendo o primeiro nível de atendimento para o fortalecimento da atenção básica. Nos hospitais das
cidades, é necessário haver a intervenção de uma equipe de saúde multidisciplinar para atender a população.
Nesse sentido, é fundamental que o ACE tenha como prioridade
A) saber selecionar as famílias que apresentam melhor condição social para a aplicação da saúde coletiva.
B) acompanhar membros da família que têm menos comorbidade para algumas enfermidades.
C) levantar dados dos casos mais evidentes de doenças infectocontagiosas e isolar as pessoas infectadas.
D) delimitar os membros da família que necessitam de atendimentos, evitando o agravo das enfermidades.
E) demarcar as áreas geográficas, evitando a disseminação de alguma doença endêmica reincidente.

27. O acolhimento e o vínculo do ACE com o seu trabalho em equipe na área de atuação devem estar centrados,
especificamente, em
A) conhecer a área geográfica; aceitar opiniões; manter ações harmônicas; definir uma logística e ter atitudes acertadas.
B) reconhecer que os idosos e deficientes precisam muito mais dos atendimentos que outras pessoas.
C) fazer com que a comunidade se mantenha saudável para diminuir as necessidades de atendimentos domiciliares.
D) priorizar alguns casos e evitar se contaminar com algumas doenças infectocontagiosas nas áreas de atuação.
E) comentar casos de surtos em outras localidades, alertando as pessoas sobre uma contaminação rápida em massa.
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28. O uso de drogas ilícitas, tais como a maconha, o craque, a cocaína etc., vem se acentuando em algumas localidades,
nas grandes e pequenas cidades. Ouvimos nos noticiários que as unidades básicas de saúde têm se preocupado com
muitos desses casos. Sabemos, no entanto, que precisa haver mais eficácia, mais atuação e integração do poder
governamental. Porém, no âmbito dos programas nacionais de saúde, o uso descontrolado dessas drogas requer uma
maior atenção específica com a saúde
A) domiciliar.

B) familiar.

C) isolada da pessoa.

D) comunitária.

E) mental.

29. O SAD é o serviço de atendimento familiar com base na Portaria do Governo Federal, de nº 825 de abril de 2016.
Destacamos que existe a continuidade do tratamento da pessoa com possibilidade de desospitalização, com
atendimento multiprofissional residencial.
Para isso, disponibilizar esse serviço fica a cargo do(s)
A) ACE que deve solicitar em formulário básico ou via on line, para ser atendido.
B) médico da comunidade, devendo ele acionar o SUS para ter o atendimento mais rápido.
C) município, que tem que acatar o programa do governo federal e atender aos critérios exigidos.
D) moradores da comunidade, devendo eles solicitar ao gestor municipal a implantação do programa na localidade.
E) responsável familiar, comprovando que existem pessoas as quais necessitam desfrutar desse atendimento.

30. A atenção à saúde da mulher encontra-se nos programas nacionais de saúde. Porém, quando o ACE se depara com
o aumento dos casos de câncer do colo do útero e casos de câncer peniano, isso faz gerar um sinal de alerta. Sobre
essas ISTs, é CORRETO afirmar que estão associadas às contaminações por
A) sífilis.

B) HPVs.

C) gonorreias.

D) AIDS.

E) candidíase.

31. A saúde da população negra requer, além dos problemas socioeconômicos, uma melhor atenção especial por parte
das autoridades de saúde pública. O Ministério da Saúde preconiza que as pessoas negras são mais suscetíveis a
problemas de hipertensão e algumas patologias cardiovasculares.
Tal fato se deve à(aos)
A) falta de atenção básica à saúde dos negros.
B) desprezos nos tratamentos hospitalares.
C) desigualdade cultural e social.

D) hereditariedade, à herança genética.
E) miscigenação constante.

32. Quanto aos critérios operacionais para definições de prioridades como indicadores epidemiológicos de uma doença,
o ACE deverá se basear, principalmente, em
A) estatísticas socioeconômicas.
B) notificações de casos anteriores.
C) atuações dos gestores em saúde pública.

D) informações comentadas pela comunidade.
E) casos notificados de óbitos no local.

33. O Agente de Combate às Endemias é um profissional centrado na área de saúde, auxiliando na promoção da saúde
assim como na prevenção de doenças. Ele trabalha fazendo o
A) cadastramento de pessoas mais necessitadas para a manutenção de uma vida mais saudável.
B) acompanhamento de pessoas às doenças infectocontagiosas para os leitos dos hospitais disponíveis.
C) acolhimento de crianças, garantindo a saúde e o desenvolvimento social na comunidade.
D) ordenamento das pessoas acamadas, as mais necessitadas de atendimento médico de urgência.
E) mapeamento e levantamento dos dados das pessoas, assim como atender as famílias para os serviços de saúde.

34. Na atenção básica da saúde das pessoas negras, existe, ainda, o racismo estrutural e institucional. Sabemos que o
racismo adoece mentalmente o indivíduo. Quando reconhecemos o racismo e adotamos formas mais eficientes de
combater em sua prática, nos serviços de saúde pública, estaremos acentuando a promoção da
A) equidade.

B) desigualdade.

C) efetividade.
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D) eficiência.

E) emocionalidade.
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35. Ao avaliarmos os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº
8.080/1990) e na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB), baseada no capítulo I dos objetivos e atribuições, no Art. 6º, são identificadas nesse artigo a vigilância, a
vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador e a assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, que
estão inseridas no inciso
A) III – a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
B) II – a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
C) I – a execução de ações.
D) VI – a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde
e a participação na sua produção.
E) V– a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

36. A Reforma Sanitária Brasileira teve início na década dos anos 70, em defesa da democracia. O Sistema Único de
Saúde (SUS) foi criado em 1988, com a Constituição Federal, como resultado de uma luta social. No artigo 196,
temos: A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
A) democrático e solidário aos serviços públicos de atendimento à saúde.
B) complementar de saúde e de atendimento domiciliar mais efetivo.
C) direcionado às pessoas mais necessitadas de atendimento na comunidade.
D) à saúde, priorizando o bem-estar social e diferenciado da população mais carente.
E) universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

37. A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, que traz prejuízos irreparáveis aos doentes, quando não tratados
adequadamente. Isso passa a ser algo bastante preocupante à comunidade devido ao seu grau de transmissibilidade
e contaminação.
Nesse sentido, cabe ao ACE saber lidar com tal problema, devendo
A) manter todas as pessoas da família no isolamento social, na quarentena.
B) notificar outros infectados e orientá-los sobre o tratamento.
C) encaminhar os doentes para o atendimento médico compatível.
D) orientar essas pessoas a procurarem atendimentos em serviços de saúde.
E) buscar o tratamento mais rápido, evitando a contaminação progressiva.

38. As vacinas são de grande utilidade para a manutenção da saúde no indivíduo. Nesta pandemia da COVID 19,
tivemos a informação de alguns tipos de vacina para conter o avanço da doença. Algumas pessoas optaram por não
tomá-las. Outras tomaram apenas uma dose; outras, uma segunda dose, já existindo a terceira dose de reforço. As
vacinas tendem a garantir a imunidade por meio das células de defesa do nosso corpo, que são caracterizadas por
A) eritrócitos, as hemácias.
B) trombócitos, as plaquetárias.
C) neutrófilos, realizadoras de fagocitoses.
D) linfócitos, as células linfáticas.
E) basófilos, as produtoras de heparina.

39. A AIDS é uma doença, que tem sua veiculação com pessoas contaminadas, principalmente por ato sexual, sem uso
de preservativo. Compete ao ACE orientar as pessoas quanto à disseminação dessa doença em área de maior
vulnerabilidade, devendo as pessoas estar conscientes de que a AIDS pode causar a morte por
A) provocar uma infecção generalizada.
B) diminuir acentuadamente as células de defesa.
C) possibilitar a degeneração das células e dos órgãos.
D) reduzir a quantidade de células vermelhas do sangue.
E) aumentar a quantidade de agentes patógenos no organismo.
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40. A saúde da pessoa com deficiência tem destaque no SUS, existindo a porta de entrada, que é a atenção básica. A
principal estratégia de saúde na atenção básica é a Saúde da Família, que tem como objetivo reorientar as práticas e
ações de saúde de forma
A) integral e contínua.
B) social e cooperativa.
C) interativa e multidisciplinar.
D) conjunta e adaptada para o ACE.
E) orientada e coordenada.

11

ACE

CADERNO ACE
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