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PSP INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE - IABAS – ACS 

RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
  

Cargo: A01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                        

Disciplina: Conhecimentos Específicos                                                                                                                                                                                                                                        

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

21 I e II. 

A Portaria nº 1886/GM de dezembro de 1997, que aprova as Normas e 
Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do 
Programa de Saúde da Família estabelece o seguinte: 
 
- O Agente Comunitário de Saúde - ACS deve trabalhar com adscrição 
de famílias em base geográfica definida; 
- É vedado ao ACS desenvolver atividades típicas do serviço interno das 
unidades básicas de saúde de sua referência; e 
- O Agente Comunitário de Saúde deve desenvolver atividades de 
prevenção das doenças e promoção da saúde, através de visitas 
domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios 
e na Comunidade [...] e não prioritariamente atividade de promoção como 
sugere a afirmativa III da questão. 
Sendo assim, as afirmativas I e II estão corretas e a III está incorreta. 
 

INDEFERIDO - 

22 
Realizar o acompanhamento das 
microáreas de risco. 

De acordo com a Lei Min. Saúde, Portaria 1886/1997 e a Portaria nº 
2.488, de 21 de outubro de 2011 a única alternativa que corresponde à 
uma atribuição do ACS é “Realizar o acompanhamento das microáreas 
de risco”, as demais alternativas são atribuições de outros profissionais 
da equipe como médicos e enfermeiros. 

INDEFERIDO - 

23 Ensino fundamental completo. 

De acordo com a Lei 11.350 de 05/10/2006, que dispõe sobre as 
atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 
Endemias, um dos requisitos para que o ACS exerça suas atividades é 
“ter concluído o ensino fundamental completo”. O fato do edital solicitar 
ensino médio para o cargo não invalida e nem vai de encontro à 
legislação pois, teoricamente, quem tem ensino médio concluiu também 
o ensino fundamental (que é o requisito primordial).  

INDEFERIDO - 

24 12  

De acordo com o item II da Especificidade da Equipe de Saúde da 
Família (Portaria 2.488 de outubro de 2011) “o número de ACS deve ser 
suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo 
de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da 
Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas 

INDEFERIDO - 
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por equipe”. 

27 Contato sexual 

Em resposta ao recurso interposto, a banca esclarece que a questão não 
especifica o tipo de contato direto (mediato ou imediato), o que pode 
causar erro de interpretação. Sendo assim, a banca entende que o 
pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e 
consequente anulação da questão. 

DEFERIDO ANULADA 

30 30 dias após o nascimento. 
A questão solicita o tempo máximo para realização do teste do pezinho 
e, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, o teste deve ser 
realizado em até 30 dias após o nascimento. 

INDEFERIDO - 

31 15 mL. 

De acordo com as orientações do Guia Prático de Agentes Comunitário 
de Saúde do Ministério da Saúde, a proporção recomendada para 
tratamento de 200 litros de agua domiciliar é de 15 mL de hipoclorito de 
sódio a 2,5%. As Proporções foram retiradas do Manual integrado de 
vigilância epidemiológica da cólera, Brasília 2010, conforme quadro 
abaixo: 
 

 

INDEFERIDO - 

 

 


