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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao 
qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. 
Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Português, 05 de 
Matemática, 05 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de 
impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova 
terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término às 18:30h (horário de Cametá). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só 
será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cametá o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 001/2013 do referido concurso. 

 

Boa Prova. 
 
 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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PORTUGUÊS 
 

COM BASE NO TEXTO ABAIXO, ASSINALE A ALTERNATIVA  
QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 09. 

 
Anjos ocultos 
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Seu nome é Sebastião e ele nem imagina o bem que nos faz. É garçom de um 
restaurante que frequentamos, nos traz ótima comida, é muito gentil e duvido que tenha 
noção do alcance de seu sorriso e de seu olhar de bondade. Sebastião é dessas pessoas 
que melhoram o seu dia sem que você nem ele percebam. 

É um anjo oculto. Simplesmente não se economiza. Derrama o melhor de si sobre 
os dias banais e, toda vez que vou ao restaurante, sua vida me parece verdadeiramente 
melhor que a dos outros garçons que trançam com ele pelo salão. 

Na semana passada, pensei muito no Sebastião. Uma amiga   querida foi demitida 
e, entre outras coisas, seu novo chefe a acusava de ser "overfriendly". 

"Você acha que eu sorrio demais?”, ela me perguntou, às lágrimas. Minha amiga 
não é "overfriendly", se é que posso entender essa palavra. Trabalhava nessa empresa há 
muitos anos e era absolutamente querida por seus colegas. 

Como Sebastião, é uma pessoa verdadeiramente gentil, sorridente e preocupada 
com os outros. Consegue dar bom dia sorrindo às oito da manhã, e isso talvez ofenda. 

Estamos ficando muito mal acostumados. Ser  bom virou qualidade quase 
pejorativa. Vivemos uma espécie de economia humana, na qual damos em gotas, e o 
sentimento maior é o medo do abuso. 

Sorrir pode ser perigoso e, se alguém insiste em fazê-lo, cuidado. Os sorrisos e 
elogios foram tão fartamente usados como moeda de troca que o primeiro sentimento em 
relação a alguém muito gentil passou a ser a desconfiança. Com isso, vamos dando e 
recebendo o que há de pior em nós, enquanto os anjos ocultos continuam seu trabalho 
secreto. 

Estive ontem no restaurante. Lá estava o Sebastião, de sorriso pronto. Fiquei 
pensando se ele chegaria a ser diretor de alguma empresa, caso tivesse estudado. Quanto 
sobreviveria de seu sorriso, sentado numa cadeira de poder? Não sei. 

Sebastião é uma existência livre. Não tem medo de dar nem de perder nada – e 
nem imagina o que seja "overfriendly". 

                       
  Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/denisefraga/2013/09/1348154-anjos-ocultos.shtml> 

          Acesso em: 12 dez. 2013. 

 
01. Em “Anjos ocultos”, Denise Fraga vale-se do exemplo de um garçom para  
(A) refletir sobre o verdadeiro valor da amizade. 
(B) criticar as relações entre patrão e empregado. 
(C) ressaltar a importância da gentileza e da alegria. 
(D) criticar o uso de sorrisos e elogios como moeda de troca. 
 
02. Denise Fraga usa a expressão “anjos ocultos” em sentido figurado, porque  
(A) se refere aos seres puramente espirituais da filosofia cristã.  
(B) personifica a existência dos mensageiros entre Deus e os homens. 
(C) se reporta a seres puros, imaculados, de grande beleza e perfeição. 
(D) estabelece uma associação entre o sentido próprio de “anjos” e a ideia de pessoa boa, virtuosa. 
 
03. Da leitura do texto, é possível depreender que “ser overfriendly” significa ser 
(A) gentil e sorridente. 
(B) insistente e cuidadoso. 
(C) trabalhador e preocupado. 
(D) medroso e mal acostumado. 
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04. O trecho em que a autora manifesta sua impressão de que Sebastião não só faz bem aos outros, 
como também é uma pessoa feliz é: 
(A) “Como Sebastião, é uma pessoa verdadeiramente gentil, sorridente e preocupada com os outros. 

Consegue dar bom dia sorrindo às oito da manhã, e isso talvez ofenda” (linhas 13-14). 
(B) “Derrama o melhor de si sobre os dias banais e, toda vez que vou ao restaurante, sua vida me 

parece verdadeiramente melhor que a dos outros garçons que trançam com ele pelo salão” (linhas 
5-7). 

(C) “Seu nome é Sebastião e ele nem imagina o bem que nos faz. É garçom de um restaurante que 
frequentamos, nos traz ótima comida, é muito gentil e duvido que tenha noção do alcance de seu 
sorriso e de seu olhar de bondade” (linhas 1-3). 

(D) “Estive ontem no restaurante. Lá estava o Sebastião, de sorriso pronto. Fiquei pensando se ele 
chegaria a ser diretor de alguma empresa, caso tivesse estudado. Quanto sobreviveria de seu 
sorriso, sentado numa cadeira de poder? Não sei” (linhas 23-25). 

 
05. O excerto em que há uma sequência predominantemente narrativa é 
(A) “é uma pessoa verdadeiramente gentil, sorridente e preocupada com os outros” (linhas 14-15). 
(B) “Estamos ficando muito mal acostumados. Ser bom virou qualidade quase pejorativa” (linha 15). 
(C) “Sebastião é  dessas pessoas  que melhoram o seu  dia sem que você nem  ele percebam” (linhas 

3-4) 
(D) “Uma amiga querida foi demitida e, entre outras coisas, seu novo chefe a acusava de ser 

‘overfriendly’” (linhas 8-9). 
 
06. A relação sintático-semântica que se estabelece entre os enunciados no trecho “os sorrisos e 
elogios foram tão fartamente usados como moeda de troca que o primeiro sentimento em relação a 
alguém muito gentil passou a ser a desconfiança” (linhas 18-20) é de 
(A) condição e concessão. 
(B) causa e consequência. 
(C) explicação e conclusão. 
(D) comparação e proporção.  
 
07. Julgue as afirmativas abaixo com base nas relações de concordância, regência e colocação 
pronominal. 
I. O verbo “perceber” (linha 4) deveria estar necessariamente no singular, para concordar com o 

pronome “ele” (linha 4). 
II. Em “se alguém insiste em fazê-lo” (linha 18), a colocação do pronome oblíquo obedece ao padrão 

culto da língua. 
III. A substituição do pronome “o”, em "o que há" (linha 21) pela expressão “as coisas” obrigaria a se 

flexionar a forma verbal “há” (linha 21) no plural. 
IV. O emprego da preposição “de” antes de “dar” e “perder” (linha 26) indica que esses verbos são 

complementos de “medo” (linha 26). 
 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) II e IV. 
 
08. A ideia expressa pela palavra sublinhada está corretamente indicada em 
(A) “‘Você acha que eu sorrio demais?’” (linha 10) – excessivamente. 
(B) “Simplesmente não se economiza” (linha 5) – absolutamente igual. 
(C) “é uma pessoa verdadeiramente gentil” (linha 13) – em abundância. 
(D) “Os sorrisos e elogios foram tão fartamente usados” (linhas 18-19) – moderadamente. 
 
09. Há equívoco quanto ao uso de “porque” e “por que” em 
(A) Por que sua amiga foi demitida? 
(B) Gostaria de saber porque sua amiga foi demitida. 
(C) Não é possível compreender por que a amiga foi demitida. 
(D) A amiga foi demitida porque seu novo chefe a acusava de ser "overfriendly". 
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10. Julgue as afirmativas abaixo com base nas normas relativas à redação de documentos oficiais. 
I. A função dos memorandos é estabelecer comunicação entre unidades administrativas de um 

mesmo órgão. 
II. Em correspondência oficial endereçada aos chefes de Poder, é adequado utilizar no vocativo e no 

fecho “Senhor” e “Cordialmente”. 
III. Deve ser dado um tratamento pessoal aos assuntos que constam das comunicações oficiais, já que 

são dirigidas ou a um cidadão, concebido como público, ou a um órgão público. 
IV. A transparência do sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do 

próprio Estado de Direito: é inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos. 
 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I e III. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) II e IV. 
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MATEMÁTICA 
 
11. Os salários de um casal totalizam R$ 4.140,00, sendo o salário da mulher 30% maior do que o do 
homem. A diferença entre os salários desse casal é de 
(A) R$ 510,00. 
(B) R$ 520,00. 
(C) R$ 530,00. 
(D) R$ 540,00. 
 
12. Seis servidores, trabalhando 6 horas por dia, cadastraram 6.000 fichas de usuários do Hospital 
Municipal em 6 dias. Se fossem somente 4 desses servidores, trabalhando 4 horas por dia, quantos 
dias levariam para cadastrar 4.000 fichas? 
(A) 9. 
(B) 8. 
(C) 6. 
(D) 4. 
 
13. Uma praça é constituída por um quadrado ao centro e dois triângulos retângulos congruentes nas 
laterais, totalizando 480 metros de perímetro. A área dessa praça é de 
 
                                      b 
 
 
        100m            b                                 100m 
     
 
                   a                 b                  a 
     |------------------------220m---------------------| 
 
(A) 8.200m2. 
(B) 8.400m2. 
(C) 8.600m2. 
(D) 8.800m2. 
 
14. Uma viagem de barco de Cametá a Belém demorou 12 horas, passando pelas cidades A e B, nessa 
ordem. O tempo de viagem entre Cametá e a cidade B foi de 9 horas e da cidade A até Belém foi de 8 
horas. O tempo de viagem entre as cidades A e B foi de 
(A) 3 horas. 
(B) 4 horas. 
(C) 5 horas. 
(D) 6 horas. 
 
15. Antônio, Pedro e Roberto moram em Cametá, Marabá ou Tucuruí. O clube de futebol por quem eles 
torcem ou é o Águia de Marabá, ou o Independente de Tucuruí, ou o Cametá Sport Club, não sendo 
clube da cidade onde residem. Antônio torce pelo Cametá Sport Club, portanto, não reside em Cametá, 
que é a cidade onde Pedro reside. Roberto não reside em Tucuruí. Podemos, então, afirmar que 
(A) Roberto torce para o Independente de Tucuruí. 
(B) Pedro torce para o Independente de Tucuruí. 
(C) Antônio reside em Marabá. 
(D) Antônio não reside em Tucuruí. 
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INFORMÁTICA 
 
16. A linguagem de programação (usada na Web) que formata documentos e incorpora vínculos de 
hipertexto dinâmicos com outros documentos armazenados nos computadores é o(a) 
(A) HTTP. 
(B) HTML. 
(C) browser. 
(D) TCP/IP.   
 
17. No Word 2007, para mudar a opção de hifenização utilizada na edição de um texto, deve-se, na 
guia 
(A) Início, no grupo Parágrafo, clicar em Hifenização e selecionar a opção de hifenização desejada. 
(B) Inserir, no grupo Páginas, clicar em Hifenização e selecionar a opção de hifenização desejada. 
(C) Exibição, no grupo Mostrar/Ocultar, clicar em Hifenização e selecionar a opção de hifenização 

desejada. 
(D) Layout da Página, no grupo Configurar Página, clicar em Hifenização e selecionar a opção de 

hifenização desejada. 
 
18. O nome da rede privada que utiliza o software e os protocolos da Internet para oferecer aos 
funcionários de uma empresa acesso fácil às informações da corporação é 
(A) firewall. 
(B) intranet. 
(C) World Wide Web. 
(D) URL.   
  
19. No Excel 2007, para mudar a orientação da página (de retrato para paisagem ou vice-versa), deve-
se, na guia 
(A) Início, no grupo Alinhamento, clicar em Orientação da Página e selecionar a orientação desejada. 
(B) Inserir, no grupo Texto, clicar em Orientação da Página e selecionar a orientação desejada. 
(C) Layout da Página, no grupo Configurar Página, clicar em Orientação da Página e selecionar a 

orientação desejada. 
(D) Exibição, no grupo Mostrar/Ocultar, clicar em Orientação da Página e selecionar a orientação 

desejada. 
 
20. Um sistema de computador organiza os dados em uma hierarquia que inicia com os bits e avança 
para os bytes, chegando até os bancos de dados. O nome do agrupamento lógico de campos 
relacionados é  
(A) registro. 
(B) arquivo. 
(C) banco de dados. 
(D) atributo. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
21. O Parque dos Bilhares, na Zona Centro-Sul de Manaus, vem passando por um momento de baixa 
visitação nos últimos meses devido ao odor que a sujeira acumulada no Igarapé do Mindu, localizado ao 
lado de uma das principais áreas verdes da capital, está provocando no local. Diariamente, a limpeza 
pública recolhe do igarapé centenas de quilos de lixo que, até serem coletados pelo caminhão, 
aumentam o mau cheiro e provocam um visual que não agrada os visitantes (www.g1.am, 08/06/12). 
Com relação à contaminação da água, como a que se verifica no Mindu, pode-se afirmar que 
(A) fábricas de gêneros alimentícios são das maiores geradoras de contaminantes das águas dos rios e 

mar quando não contam com sistema para tratar a água usada na lavagem dos laticínios e na 
higienização do ambiente de trabalho e acabam eliminando substâncias tóxicas que podem 
contaminar as águas superficiais. 

(B) dependendo do ramo industrial e da tecnologia adotada, os efluentes industriais podem carregar 
resíduos tóxicos, como metais pesados e restos de materiais em decomposição. 

(C) o esgoto, assim como os detergentes, contém nutrientes, como o iodo e o manganês, que em 
excesso provocam eutrofização dos corpos d’água e consequente proliferação de algas, que pode 
provocar mau cheiro e gosto ruim na água, mesmo após o tratamento. 

(D) os agrotóxicos e fertilizantes empregados na agricultura podem ser carregados para os corpos 
d’água, causando a contaminação das águas intermediárias e costeiras e afetando drasticamente a 
qualidade dos recursos hídricos.  

 
22. Um levantamento do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) aponta que o 
Pará teve uma redução de 84% no desmatamento de agosto a novembro de 2013, com 98 km² 
devastados ilegalmente. Apesar da queda na área devastada, o estado foi o que mais devastou no mês 
de novembro, com 10 km² de desmatamento, o que representa 26% do total de áreas devastadas na 
Amazônia legal. (www.g1.pa,13/12/2013). Constitui-se a principal causa do desmatamento no Brasil: 
(A) a implementação de pesquisas sobre a biodiversidade na região Amazônica, a fim de melhorar a 

tecnologia da indústria farmacêutica, com a descoberta de novos medicamentos. 
(B) a garantia do sustento das famílias amazônicas com baixo poder aquisitivo, os quais depositam toda 

a esperança para melhoria da qualidade de vida na extração de madeira.  
(C) a conversão das áreas florestais para cultivo de pastagens e para a expansão das áreas agrícolas 

para produção de grãos como a soja. 
(D) a substituição da vegetação nativa brasileira pela plantação de grãos de exportação, o que leva ao 

aquecimento da indústria alimentícia e ao aumento das exportações. 
 
23. No sentido de amenizar o problema do lixo produzido pela população, o prefeito de Rondon da Mata 
implementou a coleta seletiva no Município, precisando, dessa forma, que os moradores fizessem a 
separação de todo o lixo domiciliar. Assim, D. Maria, cidadã exemplar e cuidadosa, separou os resíduos 
(lixo), classificando-os em secos e úmidos. Constitui-se lixo seco: 
(A) vegetais e excrementos de animais. 
(B) sobras de alimentos e cascas de frutas. 
(C) podas de árvores e animais mortos. 
(D) papel, vidro, lata e plástico. 
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24. Sr. Mário, há um mês em tratamento de tuberculose na modalidade Tratamento Diretamente 
Observado (TDO) na Unidade Básica de Saúde de Cametá, procurou a enfermeira do Programa de 
Tuberculose para esclarecer que não poderia mais comparecer diariamente, de segunda a sexta-feira, 
para a tomada da medicação, haja vista que havia encontrado um trabalho. Nesse caso, considerando o 
TDO, é correto afirmar que 
(A) o usuário poderá comparecer no programa três vezes por semana, mas a enfermeira deverá 

explicar da necessidade da tomada diária, incluindo os dias em que o tratamento não será 
observado. 

(B) por se tratar de recomendação do Ministério da Saúde a tomada diária da medicação sob 
supervisão do enfermeiro da unidade de saúde, seria obrigatória a presença do Sr. Mário , não 
havendo outra possibilidade de tratamento. 

(C) a tomada da medicação supervisionada poderá ser feita por qualquer profissional da saúde, 
exigindo-se no mínimo, uma vez por semana; assim, o Sr. Mário poderia escolher um dia da semana 
para o comparecimento, e os demais dias tomaria no domicílio. 

(D) o doente poderá escolher uma pessoa treinada, da família ou da comunidade, para efetivar o 
comparecimento na UBS; contudo, nesse caso, um agente da unidade deverá visitar o doente e o 
seu responsável mensalmente para monitorar o tratamento. 

 
25. Uma das medidas de controle da hanseníase no Brasil é a descoberta de casos, a qual poderá 
ocorrer por detecção passiva ou ativa. Com relação a essas formas de detecção, pode-se assegurar 
que a 
(A) passiva é definida pela mobilização da comunidade adstrita à unidade básica de saúde, 

principalmente em área de alta prevalência da doença. 
(B) ativa pode ser realizada por meio de investigação epidemiológica de um caso conhecido. 
(C) passiva se dá por meio de exames de grupos específicos durante os exames periódicos de saúde. 
(D) ativa ocorre durante o atendimento das atividades gerais da população no interior da unidade básica 

de saúde. 
 
26. D. Laura compareceu à Unidade de Saúde com os três filhos, menores de 6 anos, os quais 
apresentavam palidez, diarreia e vômitos frequentes, e não queriam se alimentar. A família residia em 
uma comunidade no entorno, em casa de madeira, cuja privada era na área externa e usava água do 
igarapé que passava bem ao lado da casa. No sentido de reduzir as diarreias infecciosas e elevar a 
saúde dessa comunidade, o agente de vigilância sanitária do local fez as seguintes orientações em 
saúde: 
(A) usar calçados diariamente, manter os alimentos livres de moscas e baratas e proteger janelas e 

portas com telas.  
(B) evitar contato direto com animais domésticos, como gatos e cachorros, e manter a casa sempre 

limpa e arejada. 
(C) consumir carnes de porco ou de boi bem cozidas e de procedência conhecida, e proteger bem os 

alimentos. 
(D) realizar o tratamento da água de beber, lavar bem os alimentos antes de consumi-los e as mãos 

antes das refeições e após o uso do sanitário. 
 
27. No mês de agosto de 2013, Cuba registrou surto de cólera, com 163 casos, os quais estavam 
vinculados a dois centros de venda de alimentos a varejo, onde foi comprovada a presença de 
portadores assintomáticos entre os manipuladores de alimentos, conforme matéria veiculada pela 
imprensa brasileira.(www.noticias.terra.com). São medidas preventivas contra essa doença: 
(A) disponibilizar máscaras e luvas para toda a comunidade suspeita. 
(B) vacinar toda a população assintomática. 
(C) manter os cuidados com os vômitos e as fezes dos pacientes no domicílio. 
(D) introduzir quimioprofilaxia de todos os contatos intradomiciliares dos pacientes. 
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28. Compareceu em uma Unidade da Estratégia Saúde da Família um Senhor de 45 anos de idade, 
queixando-se de febre alta, mal-estar geral e tremores, sendo confirmado caso de malária. São medidas 
de prevenção individual contra a malária em áreas não endêmicas: 
(A) ações de termonebulização nas rotinas de controle vetorial visando à extinção ou à redução das 

variáveis entomológicas. 
(B) ordenamento do meio ambiente por drenagem de águas paradas e modificação do fluxo de água. 
(C) uso de telas em janelas e portas, e ordenamento do meio ambiente, com drenagem de águas 

pluviais. 
(D) uso de mosquiteiros impregnados ou não com inseticidas e roupas que protejam pernas e braços. 
 
29. O ano de 2013 foi um dos piores da história em número de casos de dengue. Entre janeiro e 
novembro, foram registrados 1,476 milhão de casos da doença, número bem superior ao da epidemia 
de 2010 (955.087) e quase três vezes maior do que o registrado em 2012, quando foram confirmadas 
545.163 infecções. Sobre essa doença, pode-se afirmar que 
(A) a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, no ciclo homem → Aedes 

aegypti→ homem. 
(B) o período de incubação ocorre de 5 a 20 dias; em média, de 5 a 10 dias. 
(C) o mosquito pode ser infectado pelo homem durante o período sintomático e a perdura se dá até o 

décimo dia da doença. 
(D) a redução da incidência da Dengue e da letalidade ocasionada por Dengue Clássico constituem-se 

em objetivos da Vigilância Epidemiológica. 
 
30. De acordo com os preceitos do SUS, a Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da 
atenção básica no País, sendo considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação 
da atenção básica, cujas especificidades são: 
(A) todos os profissionais da equipe deverão ser cadastrados em apenas uma ESF, exceção feita ao 

enfermeiro e ao médico, os quais poderão trabalhar em duas ESF e com carga horária de 20 horas 
em cada uma. 

(B) existência de equipe multiprofissional composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista 
em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista 
em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

(C) o número de ACS deve cobrir pelo menos 80% da população adstrita, com um máximo de 500 
pessoas por ACS e de 08 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo 
recomendado de pessoas por equipe. 

(D) cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no mínimo, 2.000 pessoas, sendo a 
média recomendada de 1.000, respeitando critérios de equidade para essa definição.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


