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Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição
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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 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!
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CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 01 para as questões de 01 a 06.
A ambição é boa ou ruim?
Ivan Souza
Vira e mexe, vemos retratados em filmes e seriados de TV ou plataformas online aqueles personagens frios e
malvados, que fazem de tudo para alcançar seus objetivos pessoais doa a quem doer, sem se preocuparem com
familiares e amigos.
Não dificilmente associamos a ambição cega e desenfreada a esse tipo de comportamento.
Afinal, ser ambicioso é algo bom ou ruim?
A ambição é um sentimento como qualquer outro e, assim como outras facetas da vida humana, tem seu lado
positivo e negativo, dependendo do ponto de vista e da forma como é empregado.
Basicamente, é algo que pode ser muito bom. Sem ambição, somos seres passivos e sem vontade de ir além, de
ver o outro lado, de conhecer mais.
Ser ambicioso pode nos jogar para o novo e despertar em nós o prazer pelo conhecimento e aquela fome de
sempre querer saber mais.
Disponível em: https://rockcontent.com/br/blog/ser-ambicioso-e-bom-ou-ruim/ (Texto adaptado) Acesso em: 15 nov. 2021.

01. De acordo com o texto,
A) toda ambição é nociva.
B) na ambição, prevalece o lado positivo.
C) a ambição nos motiva a vivenciar avanços.
D) a inércia é própria dos que desejam progredir.
E) o novo surge para aqueles que se mantêm na passividade.

02. Em qual das alternativas abaixo, o termo sublinhado NÃO é sinônimo do termo em parênteses?
A) “Não dificilmente associamos a ambição cega e desenfreada...” (limitada)
B) “...dependendo do ponto de vista e da forma como é empregado.” (utilizado)
C) “Ser ambicioso pode nos jogar para o novo...” (lançar)
D|) “...e despertar em nós o prazer pelo conhecimento...” (instigar)
E) “...que fazem de tudo para alcançar seus objetivos pessoais...” (atingir)

03. Observe o fragmento abaixo:
“A ambição é um sentimento como qualquer outro e, assim como outras facetas da vida humana, tem seu lado positivo
e negativo, dependendo do ponto de vista e da forma como é empregado.”
Em relação ao termo sublinhado, assinale a alternativa que apresenta uma justificativa CORRETA.
A) Ele concorda com o nome a que faz referência, “lado”.
B) Estaria correto também se o termo sublinhado estivesse no feminino singular. Nesse caso, estaria concordando com o termo
“ambição”.
C) Trata-se de um exemplo de concordância verbal.
D) Ele concorda com “ponto de vista”.
E) A concordância está imperfeita, pois deveria estar no plural, concordando com os dois lados (positivo e negativo).

04. Em qual alternativa abaixo, o verbo sublinhado pede apenas um complemento e este vem regido de preposição?
A) “para alcançar seus objetivos pessoais...”
B) “Não dificilmente associamos a ambição cega e desenfreada a esse tipo de comportamento.”
C) “sem se preocuparem com familiares e amigos.”
D) “... e despertar em nós o prazer pelo conhecimento.”
E) “Sem ambição, somos seres passivos...”
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05. Observe o fragmento abaixo:
“Vira e mexe, vemos retratados em filmes e seriados de TV ou plataformas online aqueles personagens frios e
malvados, que fazem de tudo para alcançar seus objetivos pessoais doa a quem doer, sem se preocuparem com
familiares e amigos.”
Sobre os termos sublinhados, está CORRETO o que se afirma na alternativa
A) Dois deles se classificam como conjunção.
B) Os três primeiros são conjunção, e os demais, preposição.
C) Apenas os dois últimos são classificados como preposição.
D) O primeiro é preposição, os três seguintes são conjunção, e o último, preposição.
E) O primeiro é preposição; o segundo, conjunção; o terceiro é pronome, e os dois últimos, preposição.

06. Observe os termos sublinhados e classifique-os de acordo com a numeração indicada.
1. Substantivo
2. Adjetivo

(
(
(
(
(

) “Afinal, ser ambicioso é algo bom ou ruim?”
) “A ambição é um sentimento como qualquer outro...”
) “e, assim como outras facetas da vida humana...”
) “Sem ambição, somos seres passivos e sem vontade de ir além.”
) “que fazem de tudo para alcançar seus objetivos pessoais...”

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

07. Observe as imagens abaixo:
Imagem 1

Imagem 2

Disponível em:
https://www.google.com/search?q=frases+so
bre+ambi%C3%A7%C3%A3o&rlz=1C1GC
Acesso em: 16 nov. 2021.

Disponível em:
https://www.google.com/search?q=frases+sobre+a
mbi%C3%A7%C3%A3o&rlz=1C1GC
Acesso em: 16 nov. 2021.

Sobre essas imagens, está CORRETO o que se afirma na alternativa
A) Na imagem 1, existe um erro de pontuação: deveria haver uma vírgula após o termo “humano”.
B) Na imagem 2, a vírgula após o termo “mundo” poderia ser suprimida, e isso não caracterizaria erro.
C) Na imagem 1, existe um erro de concordância.
D) Na imagem 2, só existe um erro, e este diz respeito à regência do verbo “esquecer”.
E) Na imagem 2, existem 2 erros: um de regência e outro de ortografia.
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08. Observe as imagens abaixo:
Imagem 1

Imagem 2

Disponível em:
https://www.google.com/search?q=frases
+sobre+ambi%C3%A7%C3%A3o&rlz=1
C1GC
Acesso em: 16 nov. 2021.

Disponível em:
https://www.google.com/search?q=frases+sobre+a
mbi%C3%A7%C3%A3o&rlz=1C1GC
Acesso em: 16 nov. 2021.

Sobre essas imagens, está CORRETO o que se indica na alternativa
A) Em cada imagem, há mais de um erro de ortografia.
B) Na imagem 1, existem dois erros: um de acentuação e outro de ortografia.
C) Na imagem 2, inexiste erro de ortografia.
D) Na imagem 1, inexiste qualquer tipo de erro.
E) Na imagem 2, na locução “as vezes”, o uso do acento grave estaria incorreto.

09. Sobre VERBOS, observe o texto abaixo:
Ouse, arrisque, não desista jamais
E saiba valorizar quem te ama,
Esses, sim, merecem seu respeito.
Quanto ao resto, bom, ninguém nunca precisou
De restos para ser feliz.
Clarice Lispector
Disponível em:
https://www.google.com/search?q=frases+clarice+lispector+liberdade&rlz=1C1GCEA
Acesso em: 16 nov. 2021.

Assinale a alternativa que aponta uma justificativa CORRETA.
A) Os três primeiros verbos estão conjugados no modo imperativo.
B) Ambos os verbos sublinhados se encontram no presente do indicativo.
C) A forma verbal “merecem” indica uma ação já consumada.
D) O verbo em negrito (precisou) indica uma ação que ainda vai acontecer.
E) O último verbo é classificado como regular e se encontra no modo infinitivo.

10. Observe a imagem abaixo:

Disponível em: https://www.google.com/search?q=textos+motivacionais&tbm=isch&ved= Acesso em: 17 nov. 2021.

É CORRETO afirmar que nela
A) não existe qualquer erro.
B) existe um erro de concordância verbal.
C) não há qualquer desvio de pontuação.

D) existe apenas um erro, e este faz referência à ortografia.
E) existem cinco erros.
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CONHECIMENTOS GERAIS DE MATEMÁTICA
11. Dentro do conjunto de números naturais, nem todas as operações são possíveis. Assinale a alternativa cujas
operações são sempre possíveis dentro do conjunto de números naturais.
A) Adição e multiplicação
B) Subtração e divisão
C) Adição e divisão

D) Subtração e multiplicação
E) Multiplicação e divisão

12. Efetue as operações dos números racionais.

Assinale a alternativa CORRETA.
A) 2
B)

D)

C)

E)

13. A Secretaria de Saúde de um determinado município decidiu para seus agentes que a razão entre suas horas de
trabalho e as de descanso será de . Se um agente trabalhar 12 horas sem interrupção, poderá descansar durante
A) meio dia.
B) um dia.
C) um dia e meio.

D) dois dias.
E) três dias.

14. Um determinado medicamento é vendido por R$ 2.400,00 a caixa. Se seu preço sofrer um acréscimo de 9% desse
valor de venda, é CORRETO afirmar que o valor de venda dessa caixa de medicamentos passará a ser de
A) R$ 4.560,00
B) R$ 3.500,00
C) R$ 2.666,66

D) R$ 2.616,00
E) R$ 2.466,00

15. Uma máquina produz, em 5 horas, 200.000 comprimidos. É CORRETO afirmar que, em 8 horas, essa mesma
máquina produzirá
A) 250.000
B) 320.000
C) 400.000

D) 1.000.000
E) 1.600.000

16. Resolva a equação abaixo:

Assinale a alternativa CORRETA em relação ao valor de x.
A) 2,6
B) 2,8

D) 0

C) 3,3

E)
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17. A tabela a seguir mostra o salário médio dos Agentes de Saúde de três municípios, M 1, M2 e M3, que compõe uma
determinada região metropolitana.
Município

Salário Médio (R$)

M1

1.550,00

M2

1.450,00

M3

1.400,00

Assinale a alternativa que representa o salário médio na região metropolitana (em reais), sabendo que M 1 tem o dobro
de Agentes de Saúde de M2, que tem o triplo de Agentes de Saúde de M3.
A) 1.550,00
B) 1.505,00
C) 1.466,66

D) 1.430,00
E) 1.400,00

18. Em decorrência de um acidente na BR 232 que interrompeu o trânsito nas duas faixas no sentido Caruaru –
Pesqueira, formou-se um congestionamento de 3,0 km, 5,0 hm e 6,0 dam de extensão. Considerando o espaço médio
de ocupação de cada carro, incluindo o espaço entre carros de 5,0 m, é CORRETO afirmar que o número
aproximado de carros envolvidos nesse congestionamento foi de
A) 142
B) 712
C) 1.424

D) 1.200
E) 7.112

19. Um candidato C1 realiza a prova do concurso de Agente de Saúde em 2 horas e 20 minutos, ao passo que outro
candidato C2 a realiza em 2 horas e 50 minutos.
É CORRETO afirmar que a razão entre os tempos gastos pelos candidatos vale
A)
B)

D)

C)

E)

20. Um Agente de Saúde comprou uma caixa de seringas, utilizando 1/9 (um nono) destas no primeiro dia e 1/3 (um
terço) no segundo dia. O total de seringas utilizado nos dois primeiros dias foi de 100 unidades.
É CORRETO afirmar que, em relação à quantidade de seringas, na caixa, restaram
A) 10
B) 20
C) 100
D) 125
E) 225
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O Agente Comunitário de Saúde(ACS) atua em sua área demarcada geograficamente na localidade a ser atendida e
na estratégia de avaliação em saúde, com base nos níveis e objetivos, no que diz respeito à promoção, prevenção e
cura desenvolvidas pelos agentes individualmente. Todos esses objetivos são comuns nos(as)
A) serviços.
B) acolhimentos.
C) tratamentos.
D) integrações.
E) ações.
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22. No processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes, citamos Hipócrates, que viveu 400 a.C. e afirmava
que a saúde resulta do equilíbrio existente entre o corpo, a mente e o meio ambiente. Atualmente, a partir do séc.
XX, desde 1947, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde é um completo bem-estar físico, mental e
social, não meramente a ausência de doença. Nesse sentido, o ACS precisa entender esses conceitos e saber que sua
atuação nas comunidades será de
A) entender os tipos de doenças mais comuns nas localidades e tentar diminuir as suas incidências.
B) ser semelhante nas práticas hipocráticas, mas não ser tão seguidor dos preceitos adotados pela OMS.
C) adotar atendimentos diferenciados em cada caso, mesmo que a doença seja recorrente na localidade.
D) buscar ajuda dos colegas ACSs, quando não conseguir resolver os problemas de saúde.
E) resolver todos os problemas de saúde, evitando que se alastrem facilmente para outras localidades.

23. Em seu campo de atuação, o ACS deve adotar critérios para ter a sensibilidade para saber que indivíduo ou mesmo
o grupo familiar necessitam de uma atenção mais detalhada, mais apurada para um atendimento em casos mais
complexos de algumas doenças. Com base na saúde coletiva, o ACS estará
A) administrando suas atitudes.
B) adotando suas práticas comuns.
C) tendo maior efetividade com as pessoas.
D) sendo eficiente nas suas ações.
E) demostrando a sua real capacidade.

24. Historicamente, sabemos que as práticas das vacinas são realizadas há muito tempo. Tomamos conhecimento sobre
a revolta da vacina, uma rebelião popular que ocorreu em novembro de 1904, no Rio de Janeiro, época da aplicação
da vacina antivaríola. Atualmente tivemos, e temos ainda, algumas pessoas sem aceitar as vacinas como tratamento
contra a COVID 19. Os Agentes Comunitários de Saúde devem alertar as pessoas atendidas, principalmente aquelas
que não acreditam nessa prática, no sentido de que as vacinas agem
A) ativando o fluxo sanguíneo e induzindo as células brancas, os basófilos, na fagocitose de patógenos.
B) ampliando a imunidade e efetivando as defesas do organismo contra os agentes patogênicos.
C) evitando que toda e qualquer doença viral, bacteriana, fúngica ou por protozooses se propague rapidamente.
D) melhorando a capacidade no sangue de reter e destruir todas as toxinas circulantes, evitando as doenças.
E) capacitando o organismo em detectar diretamente todos os agentes causadores de doenças no organismo.

25. Na localidade de atuação, o ACS deve realizar cadastramento familiar e territorial mensal, adotando ações
compatíveis e utilizando instrumentos para a melhor atuação profissional. Esse cadastramento representa uma
aplicação, um instrumento primordial para se saber sobre a situação de
A) renda familiar, número exato dos membros familiares e a condição socioeconômica.
B) doenças mais recorrentes, mantendo-as atualizadas e com os dados de casos mais recentes.
C) saúde, educação, moradia e, também, se existe saneamento básico para as casas.
D) pessoas cadastradas para terem atendimento diferenciado pelos variados profissionais de saúde.
E) cada caso que exija internamento em hospitais especializados mais próximos da comunidade.

26. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são mais evidentes em localidades de pessoas com menos educação
sanitária e menos recursos socioeconômicos. Nesse sentido, compete ao Agente Comunitário de Saúde intervir com
esclarecimentos e recomendar algumas ações que venham a diminuir a incidência de algumas dessas infecções.
Sobre algumas dessas ISTs, é CORRETO afirmar que a
A) contaminação por HIV, a AIDS, se dá, somente, por ato sexual anal ou vaginal, de forma bizarra.
B) gonorreia é bacteriana e assintomática em mulheres, causando esterilidade, quando não tratada.
C) infecção por HPV é viral e mais comum em mulheres, pela prática do ato sexual oral e anal.
D) sífilis é causada pelo Treponema pallidum, um vírus oportunista que fica circulante pelo sangue.
E) herpes e a tricomoníase são bacterianas e causam secreções purulentas na uretra e no conduto vaginal.
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27. Nos problemas clínicos prevalentes na atenção primária, sobre algumas doenças, estas são mais comuns em
comunidades menos assistidas e com pouco ou nenhum atendimento de saúde familiar. Fome, moradia precária,
falta de recursos financeiros, carência alimentar, falta de saneamento básico, falta de água encanada ou tratada,
assim como carência de cuidados com a higiene domiciliar e corporal são contribuintes para o surgimento de
pessoas com
A) doenças por arboviroses, com mortes mais evidentes em crianças e idosos.
B) diarreias, pela ingestão de água e de alimentos contaminados por patógenos.
C) desidratação, devido à falta de água frequente e à diminuição da ingestão diária.
D) tuberculose pulmonar, assim como a hanseníase, pela diminuição da imunidade.
E) diabetes pancreático, levando a problemas severos cardíacos e hipertensivos.

28. Com base nas técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doença da população assistida pelo ACS, é
evidente ser a saúde das pessoas idosas bastante relevante. O tempo é progressivo com a vida do indivíduo, mas o
envelhecer saudável é o desejo de muitas pessoas. Surgem as dores no corpo, a diminuição da visão, a dificuldade
auditiva, a irregularidade no caminhar, a carência de sono, a diminuição nos reflexos, no raciocínio restrito e lento,
na dificuldade da ingestão de alimentos etc. Todos são fatores que trazem alguns prejuízos. Nesse sentido, o ACS
deve fazer levantamentos das condições de vida desses atores comunitários, realizando a atenção específica, do tipo
A) prioritária.

B) direcionada.

C) primária.

D) seletiva.

E) investigativa.

29. Nas áreas de atuação do ACS, é comum existir uma liderança comunitária, que dará suporte aos atendimentos na
área de atuação em saúde familiar. A liderança é um fator primordial para enfrentar as dificuldades visando à
execução de processos para alterações no âmbito organizacional na saúde pública. Para melhores resultados, é
preciso haver uma organização assistencial mais responsável pela
A) humanização.

B) individualização.

C) contabilização.

D) efetivação.

E) socialização.

30. Quando o ACS atua, ele deverá ter uma certa direcionalidade para a saúde da criança. A criança deve receber
cuidados, educação, alimentação, acolhimento pela família para ser um adulto com atitudes mais responsáveis e
conscientes de suas ações. Todas as citações abaixo são reservadas às crianças, embora a que está mais correlata ao
ACS diz respeito à preocupação do
A) documento de registro civil.
B) acesso à escola pública de qualidade.
C) crescimento e desenvolvimento corporal.

D) acompanhamento dos pais aos internamentos.
E) acesso a serviços de saúde de qualidade.

31. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde(PACS) teve início no final da década de 1980, em regiões
nordestinas, em São Paulo e em Brasília, sendo adotado pelo Ministério da Saúde em 1991, incentivando pessoas a
cuidarem melhor das condições de saúde. A partir daí, o ACS passou a ter mais cuidados de saúde nas comunidades
e acolher pessoas para o atendimento da saúde familiar.
O ACS pode intermediar mais diretamente entre
A) pessoas e lideranças comunitárias.
B) políticos e as pessoas atendidas.
C) governo e comunidade.

D) médicos plantonistas e as famílias.
E) pessoas e hospitais especializados.

32. A participação e mobilização social, no que concerne aos tipos e processos de constituição de líderes populares na
saúde pública, vêm passando por remodelamentos mais frequentes, requerendo pessoas com capacidade de lidar
com variadas situações exigidas. O ACS precisa ter liderança, saber formar uma equipe que o ajude nos trabalhos
do dia a dia. Ele deve avaliar seus pares e estimulá-los em suas competências e em sua função.
A liderança requer que o ACS tenha
A) empatia.
B) boa aparência.
C) rapidez nas ações.

D) compatibilidade.
E) acessibilidade.
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33. O Serviço de Atendimento Domiciliar de Saúde (SAD) é uma maneira de atenção ofertada na casa da pessoa,
exigindo um conjunto de ações que promovam a saúde, façam prevenções e realizem o tratamento e a reabilitação
de algumas doenças, com a garantia da integração e a continuidade dos cuidados na rede de atenção à saúde.
Esse tipo de serviço fica a cargo do
A) ACS.
B) município.
C) médico da família.

D) SUS.
E) responsável familiar.

34. A assistência farmacêutica à saúde, nos últimos anos, tem o SUS como responsável pela melhoria na atenção da
saúde brasileira. Nesse tocante, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) e a Política Nacional de
Medicamentos (PNM), como parte fundamental da Política Nacional de Saúde, tendem a ser essenciais como
instrumentos decisivos para implementar ações com capacidade de promover a melhor condição de assistência
A) pessoa a pessoa.
B) domiciliar semestral.
C) a doenças crônicas.

D) direcionada à comunidade.
E) sanitária à população.

35. Quando o estudo sistemático tem caráter multidisciplinar, da conduta humana na área das ciências da vida e da
saúde, e na medida em que essa conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais, tende a ser
caracterizada como
A) racionalidade.

B) bioética.

C) assistencialidade.

D) ética.

E) eficácia.

36. Na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, capítulo II, dos princípios e diretrizes e o Art. 7º “As ações e serviços
públicos de saúde privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda aos
seguintes princípios e destacando o da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie”.
Tudo isso está baseado na
A) igualdade.
B) participação da comunidade.
C) resolução dos serviços.

D) divulgação das informações.
E) integração em nível executivo.

37. O Sistema de Informação de Mortalidade(SIM), o Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), o Sistema
de Informação de Agravos e Notificação(SINAN) e o Sistema de Informação Hospitalares(SIH/SUS) são importantes
para a coletânea de dados obtidos na comunidade assistida pelos profissionais de saúde, os ACSs.
Esses dados são utilizados na gestão em saúde para o
A) acompanhamento das ações adotadas por parte da equipe multidisciplinar.
B) aprimoramento e melhoramento do atendimento em saúde na comunidade.
C) planejamento, aperfeiçoamento e tomada de decisão nas diversas instâncias de uma instituição de saúde.
D) recrutamento de pessoas da comunidade, treinadas para a equipe do ACS.
E) ajuste nos dados do controle de saúde por parte da OMS e pelo SUS.

38. O diabetes pancreático ou mellitus é uma doença, que prevalece em algumas comunidades. Ela acomete pessoas sem
definição socioeconômica, raça, nem diferencia a cor da pele. Na maioria dos casos, é de cunho hereditário. Essa
doença, quando não tratada, pode afetar o fígado, o baço, o pâncreas, os rins, os olhos, o coração etc. Ela tem um
olhar mais preocupante por parte dos profissionais da saúde. Isso se deve ao fato de ser considerada uma doença
A) recorrente.
B) geriátrica.
C) frequente.

D) incontrolável.
E) degenerativa.
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39. Os ACSs precisam ter a sensibilidade no atendimento das crianças, dos adolescentes e dos idosos, com base nos
estatutos na Lei sancionada pelo governo do Brasil. Nesse sentido, somos conscientes de que nossa população está
ficando mais envelhecida, necessitando os idosos de atendimentos de saúde redobrados, porque são
A) menos assistidos pelos familiares.
B) mais suscetíveis às doenças.
C) incapacitados para o trabalho.
D) improdutivos nos afazeres.
E) invisíveis pelos governantes.

40. Na atenção primária de saúde/atenção básica à saúde, destacamos o primeiro contato como portal de entrada para o
sistema. A partir da adscrição, o usuário se coloca tanto para acompanhamento de suas demandas de saúde quanto
para as situações de agravo. A ideia de porta de entrada funciona mais como uma referência de cuidado para o
usuário.
Esse primeiro contato se enquadra no princípio da
A) Diversidade.
B) Multidisciplinaridade.
C) Atencionalidade.
D) Universalidade.
E) Proporcionalidade.

11

ACS

CADERNO ACS
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