
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO PERMANENTE DE CONCURSOS – COMPERVE 

  

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA – SESAP  

(EDITAL 001/2018) 

  

 

Referência: Questão nº 18 – Conhecimentos sobre o SUS (Nível Superior) 

 

 

A questão nº 18 foi ANULADA em virtude de não apresentar opção 

de resposta correta, conforme justificativa abaixo. 

 

Na questão 18, três das quatro assertivas apresentadas para 

apreciação do(a) candidato(a) sobre a PNAB estão incorretas. A assertiva I 

“Cada equipe de atenção básica e de saúde da família deve se responsabilizar 

por 2.000 a 3.500 pessoas” está incorreta por afirmar que cada equipe deve se 

responsabilizar por (...). A norma que orienta a PNAB (BRASIL, 2017) 

recomenda que a “População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de 

Saúde da Família (eSF)” seja “de 2.000 a 3.500 pessoas (...)”, no entanto, a 

palavra deve, interposta na assertiva, tem um caráter de obrigatoriedade, o que 

deixa a assertiva em desacordo com a norma. A assertiva II “O número de 

agentes comunitários de saúde (ACS) por equipe de saúde da família deverá ser 

suficiente para cobrir 100% da população adscrita com número máximo de 750 

pessoas por ACS.” está incorreta por razão semelhante. A cobertura de 100% 

da população por ACS é uma recomendação, e para as “áreas de grande 

dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social”. Sendo assim, a 

expressão deverá ser, grafada na assertiva II, também confere um caráter de 

obrigatoriedade a esse percentual de cobertura da população pelo ACS. 

Portanto, também a assertiva II está em desacordo com a norma. A assertiva IV 

afirma que “Fazer diagnóstico do território onde atuam e executar ações de 

campo para pesquisa entomológica são algumas das atribuições comuns ao 



agente comunitário de saúde e ao agente de combate a endemias.” No entanto, 

executar ações de campo para pesquisa entomológica é um atribuição 

específica do agente de combate a endemias (ACE), conforme está na norma. 

Dessa forma, não há alternativa que contemple a resposta correta à questão em 

discussão. 
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