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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO - 1 

A ameaça da febre amarela 

Número elevado de casos e mortes da doença 

neste verão traz de volta o temor de uma epidemia 

urbana no Brasil 

© JAMES GATHANY / CDC 

 

 

Mosquitos dos 

gêneros Haemagogus e Sabethes (foto)… 

      No século XXI, o avanço da globalização de 

pessoas e de mercadorias, o desmatamento e a 

erosão das fronteiras entre a zona rural e a urbana 

e a presença de grandes contingentes 

populacionais não imunizados parecem ter criado 

um ambiente favorável para o recrudescimento de 

epidemias de febre amarela. Até recentemente, a 

doença, que tem uma vacina eficiente desde os 

anos 1930, era vista como sob controle ou restrita 

a regiões endêmicas dos dois continentes em que 

ocorre, a porção subsaariana da África, uma das 

áreas mais pobres do mundo, e rincões da 

América do Sul, geralmente as calhas dos rios 

Amazonas e Orinoco, ou o Centro-Oeste do 

Brasil. A eclosão de epidemias recentes dos dois 

lados do Atlântico trouxe de volta a febre amarela 

ao debate internacional sobre saúde pública. 

(Fragmento.  Texto disponivel em: 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/03/17/a-

ameaca-da-febre-amarela/ acesso em 01 de maio 

de 2017) 

TEXTO-2 

Vizinhos próximos demais 

Convivência com seres humanos altera a dieta de 

bugios e os expõe à febre amarela 

MARIA GUIMARÃES | ED. 165 | NOVEMBRO 

2009 

 

 
Mãe e filhote de bugio 

“No sítio da minha avó os bugios invadem o 

galinheiro para roubar ovos.” Especialistas em 

macacos por muito tempo ouviram relatos assim 

e os ignoraram como se fossem lendas. Eles 

sabiam muito bem que esses macacos só comem 

plantas. Agora isso mudou. A equipe do 

primatólogo Júlio César Bicca-Marques, da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUCRS), mostrou que os bugios-

pretos (Alouatta caraya) de fato roubam ovos de 

ninhos ou de galinheiros para complementar a 

dieta quando as folhas e frutos disponíveis não 

http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2017/03/060-063_Febre-amarela_253-1.jpg
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bastam para matar a fome. A escassez do passadio 

preferido, porém, não é o único problema 

enfrentado por esses primatas no sul do país: a 

febre amarela tem feito vítimas entre os primatas, 

que ainda são injustamente acusados de ser 

responsáveis por disseminar a doença. 

(Fragmento. Texto disponivel em: 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/11/01/vizin

hos-proximos-demais/.Acesso em 01 de maio de 

2017. 

 

QUESTÃO 1 

Os dois textos tratam do problema da febre 

amarela. Assinale a alternativa que o texto melhor 

trata do assunto? 

a) O texto 1, pois detalha mais problemas 

que dão origem a doença. 

b) O texto 2 pois diz quem é o reponsável por 

disseminar a doença. 

c) Os dois textos, pois o texto 1 completa o 

texto 2. 

d) Os textos se completam, mas o texto dois 

é mais detalhado sobre o problema dos 

primatas. 

e) Os textos são neutros quanto ao problema 

da febre amarela. 

QUESTÃO 2 

Sobre a palavra “recrudescimento” (l.4) pode-se 

substitui-la sem mudar o sentido do texto por: 

a) Recrutamento; 

b) Agravamento; 

c) Desaparecimento; 

d) Firmamento; 

e) Envelhecimento. 

QUESTÃO 3 

“No sítio da minha avó os bugios invadem o 

galinheiro para roubar ovos.” 

No fragmento extraido do texto 2 (L.1) o verbo 

“Invadir” está no plural: 

a) Para indeterminar o sujeito; 

b) Para concordar com o sujeito “minha 

avó”; 

c) Para concordar com o núcleo do sujeito 

“bugios” 

d) Para tornar a frase mais elegante e de fácil 

leitura. 

e) Para conjugar-se com o sentido do texto. 

 

QUESTÃO 4 

“No século XXI (...)”  texto 1 (L.1) e “No sítio da 

minha avó (...)”  texto 2 (L.1) 

Os dois textos foram iniciados com Adjuntos 

adverbiais de: 

a) Lugar e tempo; 

b) Intensidade e negação; 

c) Lugar e companhia; 

d) Tempo e lugar; 

e) Afirmação e negação. 

QUESTÃO 5 

“A equipe do primatólogo Júlio César Bicca-

Marques, da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUCRS), mostrou que os 

bugios-pretos (Alouatta caraya) de fato roubam 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/11/01/vizinhos-proximos-demais/.Acesso
http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/11/01/vizinhos-proximos-demais/.Acesso
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ovos de ninhos ou de galinheiros para 

complementar a dieta quando as folhas e frutos 

disponíveis não bastam para matar a fome. ” (l.4-

7) 

O uso do nome do Especialista no texto 2 tem 

como efeito: 

a) Valorizar o texto apresentado; 

b) Dar credibilidade as informações 

apresentadas; 

c) Burocratizar a informação para que tenha 

coerência.  

d) Verificar o conhecimento do leitor dos 

tipos de textos. 

e) Apresentar as pesquisas sobre a origem do 

homem. 

QUESTÃO 6 

Assinale a alternativa correta: 

a) Por quê você fica me olhando assim? 

b) Todos buscam o porque de minha voz ser 

grave. 

c) Ele sabe por que vai partir amanhã. 

d) João não chegou,  por que?  

e) Porquê estamos aqui hoje? 

QUESTÃO 7 

Assinale o diminutivo plural correto das palavras 

abaixo. 

a) Rapasinhos 

b) Florezinhas 

c) Bonecasinhas 

d) Papeisinhos. 

e) Iguazinhos. 

 

QUESTÃO 8 

“A escassez do passadio preferido, porém, 

não é o único problema enfrentado por esses 

primatas no sul do país.(...) ( Texto 2. l.7-9) 

A conjunção “Porém” utilizada no fragmento 

do texto acima foi usada como elemento de 

coesão dando a idéia de: 

a) Conclusão;  

b) Adição; 

c) Explicação; 

d) Contraste; 

e) Alternância. 

QUESTÃO 9 

(...)que ainda são injustamente acusados de ser 

responsáveis por disseminar a doença. (Texto 2. 

L.9-10) 

A palavra destacada, do ponto de vista 

morfossintático, é classificada como: 

a) Pronome interrogativo e objeto direto; 

b) Pronome indefinido e objeto indireto; 

c) Preposição e sujeito; 

d) Pronome relativo e sujeito; 

e) Sujeito e objeto direto. 

QUESTÃO 10 

O uso da vírgula no fragmento        

“ No século XXI, (...)”  se justifica por: 
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a) Separar orações deslocadas; 

b) Ter o sujeito muito próximo do adjunto 

adverbial; 

c) O adjunto adverbial de lugar está 

deslocado; 

d)  Por ser uma oração intercalada no inicio 

do período. 

e) O adjunto adverbial de tempo está 

deslocado.  

PROVA DE MATEMÁTICA  

QUESTÃO 11 

 Um automóvel fez uma viagem da cidade A até a 

cidade B, durante seu percurso de ida ele 

percorreu 285 km/h e ao retornar da cidade B para 

a cidade A ele gastou 1/3 do tempo que percorreu 

na ida, quantos quilômetros ele percorreu durante 

seu retorno da cidade B para a cidade A? 

 

a) 57 km/h 

b) 85 km/h 

c) 95km/h 

d) 105 km/h 

e) 125 km/h 

QUESTÃO 12 

 Calculando a expressão 11 + 16 – 15 x 5 + 150 ÷ 

6 + 7 + 16 obtemos um número natural, o seu 

sucessor é: 

a) 16 

b) 11 

c) 6 

d) 0 

e) 1 

QUESTÃO 13  

 Ao resolver a expressão 16 hm2+ 10 cm2 + 6 m2 

concluímos: 

a) 16006,01 m2 

b) 16006,001 m2 

c) 160006,01 m2 

d) 160006,001 m2 

e) 16000,01 m2 

QUESTÃO 14  

Uma vendedora comprou para revender 12 sacos 

cheios de peças de roupas cada saco custou R$ 

680,00, ao pagar obteve um desconto de 9% em 

cada saco, após os descontos quanto a vendedora 

pagou pelos sacos de roupas? 

a) R$ 8160,00 

b) R$ 7425,60 

c) R$ 6120,00 

d) R$734,40 

e) R$ 61,20 
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QUESTÃO 15 

O quíntuplo de um número adicionado ao seu 

quádruplo resulta no seu triplo mais 2, que 

número é esse? 

a) 1/2 

b) 1/3 

c) 1/4 

d) 1/5 

e) 1/6 

QUESTÃO 16 

 Pedro fez uma dívida de R$ 1500,00, que deverá 

ser paga com juros de 8% a.m, ele terá um prazo 

de 3 meses para liquidar a dívida, qual será os 

juros que Pedro pagará no final do prazo? 

a) R$ 360,00 

b) R$ 320,00 

c) R$ 280,00 

d) R$ 250,00 

e) R$ 190,00 

QUESTÃO 17 

Quais são os valores de P para que a equação 4x2 

+ 8x + p = 0 obtenha raízes reais distintas? 

a) 11 

b) 9 

c) 6 

d) 4 

e) 2 

QUESTÃO 18 

 Um ciclista percorre uma distância de 260 m/h 

durante 5 dias, quantos m/h esse ciclista 

percorreria em 7 dias? 

a)  162 m/h 

b)  236 m/h 

c)  295 m/h 

d)  364 m/h 

e)  418 m/h 

 

QUESTÃO 19 

 Rafael pagou na compra de uma moto R$ 

5980,80, sendo que na placa o preço era de R$ 

6720,00, sabe-se que ele obteve um desconto no 

pagamento a vista, qual foi o percentual do 

desconto? 

a) 9% 

b) 10% 

c) 11% 

d) 12% 

e) 13% 

 

QUESTÃO 20 

Um concurso ofereceu um prêmio no valor de R$ 

256.000,00 que deverá ser dividido, de forma 
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diretamente proporcional aos pontos obtidos 

pelos candidatos das três primeiras colocações, 

podemos considerar que o primeiro colocado fez 

210, o segundo 100 e o terceiro 90 pontos, a parte 

do prêmio relativo a cada participante será? 

a) R$ 168,500; R$ 86,000; R$ 65,300 

b) R$ 159,200; R$ 75,100; R$ 57,150 

c) R$ 143,850; R$ 62,000; R$ 46,000 

d) R$ 134,400; R$ 64,000; R$ 57,600 

e) R$ 126,800; R$ 91,500; R$ 66,000 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS  

 

QUESTÃO 21 

 

  “Sobre as capitanias avultava o protetorado do 

soberano, pronto, ao menor sinal de desvio, a 

anular, com uma penada, o contrato escrito e a 

palavra empenhada”. FAORO, Raymundo. Os 

Donos do Poder, 2001. 

Sobre as capitanias hereditárias, marque a 

alternativa correta: 

a) Os capitães donatários podiam tomar 

posse da terra, sem levar em consideração 

as prerrogativas da coroa portuguesa. 

b) Os capitães donatários recebiam uma 

porção de terra, com a intenção de 

preservar a autoridade do rei na região.  

c) A Coroa Portuguesa não tinha interesse 

nas terras doadas aos capitães.  

d) As capitanias não foram criadas com o 

intuito de colonizar as terras brasileiras.  

e) Os capitães donatários eram defensores do 

rei nas terras colonizadas e o Foral 

concedia a posse plena da terra recebida.  

 

QUESTÃO 22 

 

 Leia os trechos a seguir: 

“Continuou ontem a cidade imersa em profunda 

tristeza. No semblante de todos estava visível a 

surpresa, a consternação, o luto. Todos os 

cidadãos mostravam-se acabrunhados pelos 

últimos acontecimentos e temiam as violências 

que se anunciavam por toda parte”. (Tribuna 

Liberal, Rio de Janeiro, 17/11/1889 p.1) 

“A situação de 15 de novembro é provisória como 

organização, mas é definitiva como 

transformação”. (Cidade do Rio, Rio de Janeiro, 

18/11/1889 p.1) 

Trechos retirados de:  SILVA, C. F.. O 15 de 

Novembro na Imprensa Carioca.Aedos, v. 3, p. 

177-198, 2011. 

Os trechos lidos foram retirados de periódicos do 

Rio de Janeiro e falam sobre a Proclamação da 

República. Assinale a alternativa correta: 

a) Os periódicos constroem visões próximas 

sobre o 15 de novembro. 

b) “Cidade do Rio” é contrário ao governo 

republicano. 

c) “Tribuna Liberal” comemorou o 15 de 

novembro. 

d) Os periódicos atestam a alegria do povo 

brasileiro pelo novo regime político.  

e) Os periódicos interpretam o 15 de 

novembro de forma antagônica.  

 

QUESTÃO 23  

 

Com a descentralização do poder local, os 

proprietários rurais que faziam parte da elite 

social desde a época colonial passaram a ter novos 

instrumentos de dominação. A prática do 

coronelismo, aplicada pelas oligarquias 

dominantes, fazia com que existisse uma rede de 

dependência entre o coronel e seu “rebanho” 

eleitoral. 

http://lattes.cnpq.br/6868371841272153
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 Sobre o poder oligárquico na Paraíba, assinale a 

alterativa incorreta: 

a) O voto era uma forma de legitimar os 

poderes oligárquicos. Esse instrumento 

era destinado aos políticos em troca de 

favores, como posse de terra, bens 

alimentícios e segurança.  

b) Poucas famílias concentravam o poder 

político e econômico da Paraíba, no 

período oligárquico.  

c) As disputas entre as famílias pertencentes 

às oligarquias dominantes fizeram com 

que a violência e a corrupção se tornassem 

práticas recorrentes no estado. 

d) Entre as famílias que detinham poder 

político no período oligárquico da Paraíba 

estavam os Dantas, Suassuna, Cunha 

Lima e Pessoa.  

e) No período republicano em questão, o 

voto consolidava a cidadania e a 

democracia no estado da Paraíba. 

 

QUESTÃO 24 

 

Leia um trecho do hino oficial do município de 

Sumé: 

 

“Dos teus caminhos 

Onde andavam os Sucurus 

Bravo povo altaneiro 

Levantou a sua voz 

Erguendo sua bandeira 

quebrando velhos tabus 

Abraçou a sua sorte 

Começando andar a sós”. 

 

Após a leitura do trecho, assinale a alternativa 

correta: 

 

a) O hino não faz qualquer referência à 

presença de índios na região. 

b) O hino não faz referência ao processo de 

emancipação do município. 

c) O hino destaca a presença de povos 

nativos, no processo de colonização do 

interior paraibano. 

d) Em “Levantou a sua voz”, o hino quer 

ressaltar a importância de Epitácio Pessoa 

e Artur Bernardes para a emancipação do 

município. 

e) O hino faz alusão aos movimentos de 

crítica ao governo de José Américo de 

Almeida. 

 

QUESTÃO 25 

Os espaços públicos também são lugares de 

memória. O município de Sumé tem uma praça 

chamada José Américo de Almeida e essa faz 

alusão ao:  

 

a) Governador responsável por criticar o 

governo de Getúlio Vargas e autorizar o 

decreto federal de emancipação do 

município de Sumé.  

b) Governador que sancionou uma lei 

estadual de emancipação do município de 

Sumé.  

c) Militar que defendeu o Brasil na Segunda 

Guerra Mundial, em Itália.   

d) Militar que defendeu o município de 

Sumé contra o bando de Lampião. 

e) Presidente do Brasil responsável pela 

emancipação do município de Sumé.  

 

QUESTÃO 26 

 

Observe o planisfério abaixo e assinale a 

alternativa correta: 
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A maior parte das terras da América do Norte, da 

América do Sul e da África, localizam-se 

respectivamente nas: 

a) Zonas tropical e temperada do Sul 

b) Zonas temperada do Norte e tropical 

c) Zonas temperada do Sul e tropical 

d) Zonas glacial ática e temperada do Norte 

e) Zona glacial antártica e temperada do Sul  

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação 

ao conceito de PAISAGEM: 

 

a)  É tudo aquilo que vemos; o que nossa 

visão alcança  

b)  Refere-se as configurações externas 

do espaço 

c)  Representa apenas os aspectos sociais 

de um determinado lugar 

d) É tudo que está presente no espaço 

e) Refere-se aos espaços físico, 

econômico e culturais. 

QUESTÃO 28 

São fontes de energia renováveis: 

a) Água, carvão mineral, biomassa 

b) Biomassa, energia solar, eólica  

c) Vento, gás natural, petróleo 

d) Petróleo, carvão mineral, gás natural 

e) Energia geotérmica, Petróleo e água 

 QUESTÃO 29  

“Para ser alcançado, o desenvolvimento 

sustentável depende de planejamento e do 

reconhecimento de que os recursos naturais são 

finitos.” Baseado (a) no conceito acima assinale a 

alternativa incorreta: 

 

a) Todos os países, desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, são responsáveis 

por desenvolver políticas de utilização 

e preservação dos recursos naturais. 

b) A reciclagem e o uso racional  dos 

recursos naturais contribuirá para 

melhorar a qualidade de vida das 

futuras gerações. 

c) O futuro do mundo estará 

comprometido se todas as pessoas não 

fizerem sua parte para alcançarmos 

um desenvolvimento sustentável.  

d) São preceitos do desenvolvimento 

sustentável, a qualidade em vez de 

quantidade com redução do uso de 

matérias – primas com ênfase na 

reutilização e reciclagem. 

e) As futuras gerações não serão 

prejudicadas se o mundo continuar 

com o atual nível de consumo. 

 

QUESTÃO 30  

Com base no planisfério abaixo assinale a 

alternativa correta: 

          

O paralelo Equador e o meridiano de Greenwich 

dividem a Terra em dois hemisférios cada. São 

eles: 

a) Setentrional, Meridional, Ocidental, 

Oriental. 

b) Ocidental, Oriental, Leste, Oeste. 

c) Austral, Longitude, Latitude, Oriental. 

d) Leste, Oriental, Norte, Sul  

e) Ocidental, Oeste, Norte, Sul 
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PROVA DE CONHECIMENTO 

ESPECÍFICO 

QUESTÃO 31 

De acordo com o Guia prático do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) desenvolvido pelo 

Ministério da Saúde em 2009, marque a 

alternativa INCORRETA no que diz respeito às 

atribuições dos agentes comunitários de saúde: 

a) O processo de trabalho do ACS envolve o 

cadastramento e acompanhamento das 

famílias, o mapeamento das áreas de 

atuação, a visita domiciliar, a educação 

em saúde na comunidade, a participação 

na comunidade e atuação intersetorial. 

b)  Indicar a necessidade de internação 

hospitalar e ficar na responsabilidade de 

acompanhar o paciente. 

c)  Trabalhar com bases geográficas bem 

definidas e com a adscrição das famílias 

em microáreas. 

d)  Acompanhar por meio de visita 

domiciliar e das necessidades definidas 

pela equipe, todas as famílias e indivíduos 

da sua microárea. 

e)  Desenvolver ações educativas visando à 

promoção da saúde e à prevenção de 

doenças mediante planejamento da equipe 

e estar contato permanente com as 

famílias. 

 

 

 

QUESTÃO 32 

A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde no 

âmbito do SUS. De acordo com a Lei Orgânica da 

Saúde assinale a alternativa que aponta as corretas 

afirmações corespondente as lacunas a seguir. O 

Sistema Único de Saúde (SUS) é formado pelo 

conjunto de ações e serviços de __________ 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder ___________. À iniciativa privada é 

permitido participar desse sistema de maneira 

____________. 

a) Assistência; privado; primordial. 

b)  Saúde; público; complementar. 

c)  Saúde; público; secundária. 

d)  Saúde; privado; secundária. 

e)  Assistência; público; complementar. 

 

QUESTÃO 33 

  

O Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde 

tem como objetivo oferecer subsídios para o 

desenvolvimento do trabalho do ACS. Assinale a 

alternativa que NÃO condiz com as informações 

presentes neste guia que auxiliam o processo de 

trabalho profissional.  

a) A família e o Trabalho do ACS. 

b)  Registro civil e de nascimento. 
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c) Saúde da criança, Saúde do adolescente, 

Saúde do adulto, Saúde mental e Atenção 

à pessoa com deficiência. 

d)  Orientação para famílias com pessoas 

acamadas, violência familiar e doenças 

transmitidas por vetores. 

e) Normas e diretrizes financeiras  

 

QUESTÃO 34 

 

 A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

orientada pelos valores da ética, do 

profissionalismo e da participação, expressa o 

acerto na definição pelo Ministério da Saúde de 

revitalizar a Atenção Básica à Saúde no Brasil. 

Quais são esses eixos transversais nos quais a 

PNAB se fundamenta?  

a)  Equidade, organização e conscientização  

b)  Integralidade, gestão e comunicação 

c)  Universalidade, integralidade e equidade  

d)  Integralidade, financiamento e 

organização  

e)  Equidade, gestão e organização  

 

QUESTÃO 35 

 

 O processo de territorialização realizado na 

Estratégia de Saúde da Família caracteriza uma 

das atividades do Agente Comunitário de Saúde 

referente ao (a): 

a) Cadastramento das famílias, identificação 

de microáreas e grupos de risco. 

b) Palestra na escola sobre dengue. 

c) Acolhimento e escuta qualificada. 

d) Educação continuada realizada dentro da 

Unidade. 

e) Caminhada pela paz na comunidade 

 

QUESTÃO 36 

 

 A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada 

pela portaria nº 648 de 28 de março de 2006 

estabelece a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica para: 

a) Equipes de Saúde Bucal. 

b) Ações de promoção apenas. 

c) Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e Programa Saúde da 

Família (PSF). 

d) Ações de prevenção apenas.  

e) Educação em Saúde 

 

QUESTÃO 37 

 

 Em relação à Estratégia Saúde da Família, é 

INCORRETO afirmar:  

a) O número de ACS deve ser suficiente para 

cobrir 100% da população cadastrada. 

b) A carga horária de 40 (quarenta) horas 

semanais deve valer para todos os 

profissionais de saúde.  

c) Cada equipe de saúde da família deve ser 

responsável por, no máximo, 5.000 

pessoas. 

d) A equipe de saúde da família deve 

responsabilizar-se pela população adscrita 

no território de abrangência.  
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e) A equipe de saúde da família deve ser 

responsável pelo registro mensal das 

atividades nos sistemas de informação na 

Atenção Básica. 

 

QUESTÃO 38 

 

A Caderneta de Saúde da Criança existe para 

acompanhar e avaliar o crescimento e 

desenvolvimento e a saúde da criança até os 10 

anos. Marque a alternativa INCORRETA:  

a) Existe uma caderneta para meninas e outra 

para meninos porque o seu crescimento é 

diferente. 

b) O ACS possui o cartão sombra ou cartão 

espelho da ficha vacinal e do gráfico de 

crescimento de cada criança. 

c) O ACS deve realizar o acompanhamento 

sobre a saúde, crescimento e 

desenvolvimento da criança, a cada visita. 

d) Caso identifique alguma alteração na 

Caderneta de Saúde da Criança e observe 

na criança essa observação deve 

encaminhar a mãe e a criança para 

consulta na Unidade de Saúde. 

e) A caderneta de Saúde da Criança não pode 

ser considerada um documento  

 

QUESTÃO 39 

 

 O SUS se organiza conforme alguns princípios, 

previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 

1988 e na Lei nº 8.080/1990. Marque a alternativa 

que não condiz com um desses princípios: 

a) Universalidade, Integralidade e Equidade.  

b) Hierarquização, Participação da 

comunidade.  

c) Regionalização. 

d) Educação permanente. 

e) Descentralização político administrativa. 

 

QUESTÃO 40 

 

Dentre as ações desenvolvidas pelo ACS 

podemos citar EXCETO: 

a) Identificar áreas e situações de risco 

individual e coletivo; 

b) Encaminhar as pessoas aos serviços de 

saúde sempre que necessário; 

c) Acompanhar a situação de saúde das 

pessoas, para ajudá-las a conseguir bons 

resultados. 

d) Realizar a marcação de consultas para 

especialidades médicas. 

e) Orientar as pessoas, de acordo com as 

instruções da equipe de saúde; 


