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Resposta do recurso da candidata: Maria Luiza da Silva Nacimento; Adélio Lourenço de 

Pontes; Leide Ana Varela; Marciele Oliveira Sobral Henriques  

QUESTÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Questão 17. 

No modelo de atenção em saúde fundamentado, na Lei nº 13.595 de 05 de janeiro de 2018, na assistência 

multiprofissional em saúde da família, desde que o Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso 

técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, são atividades do AgenteA em sua área 

geográfica de atuação, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe: 

a) A aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar; a medição de glicemia capilar, durante a 
visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; 
a aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar de todas as crianças com febre; a orientação e o 
apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade 
e a verificação antropométrica de todos os moradores do domicílio 

b) A aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o 
paciente para a unidade de saúde de referência; a medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, 
em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; a aferição de 
temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com o devido encaminhamento do 
paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência; a orientação e o apoio, em domicílio, 
para a correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade; ,a verificação 
antropométrica 

c) A aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar dos hipertensos; a medição de glicemia 
capilar, durante a visita domiciliar de todos os diabéticos, encaminhando o paciente para a unidade de 
saúde de referência; a aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, 
com o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência; a 
orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de paciente em situação de 
vulnerabilidade; ,a verificação antropométrica 

d) A aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar de todos os hipertensos e cardiopatas, em 
caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; a medição de 
glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional apenas dos diabéticos insulino 
dependentes, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; a aferição de temperatura 
axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com o devido encaminhamento do paciente, 
quando necessário, para a unidade de saúde de referência; a orientação e o apoio, em domicílio, para a 
correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade; ,a verificação 
antropométrica 

A aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente 
para a unidade de saúde de referência; a medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter 
excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; a aferição de temperatura 
axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com o devido encaminhamento do paciente, 
quando necessário, para a unidade de saúde de referência; a orientação e o apoio, em domicílio, para a 
correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade; ,a verificação 
antropométrica 

RESPOSTAS DOS RECURSOS 



 

Resposta: 

 Os referidos candidatos trazem em seus recursos que as questões “b” e “e” estão 
idênticas, o que significa que ambas são corretas. Após analise pelos elaboradores da questão, 
observou-se um erro. Mediante essa prerrogativa a questão em tela será considerada anulada  
Nestes termos a organização de prova considera o recurso como DEFERIDO, perfazendo a 
pontuação para todos os candidatos. 

_______________________________________ 

 

Resposta do recurso dos candidatos: Adélio Lourenço de Pontes; Leide Ana Varela 

QUESTÃO DE MEDICINA INTENSIVA 

Questão 04 

Assinalar a alternativa em que a divisão silábica está CORRETA: 

a) Abs – o – lu – to 

b) Co – gni – ti – vo 

c) Via 

d) Em – jo – o 

e) A – sso – ci – a – do 

Resposta: 

Os referidos candidatos trazem em seus recursos que as questões “d” apresenta um erro na 
escrita da palavra enjoo, onde ocorreu erro de digitação, troca das letras “n” por “m”. A equipe de 
avaliação da prova observou erro de digitação, mas que esse não induz a erro dos candidatos.  
Mediante essa prerrogativa a questão em tela terá seu gabarito mantido.  
Nestes termos a organização de prova considera o recurso como INDEFERIDO, perfazendo a 
manutenção do gabarito. 
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