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PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO:JucimaraVerteiro dos AnjosNº. INSCRIÇÃO: 254
CARGO PRETENDIDO: Agente Comunitário de Saúde

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO:
Questão 19.A equipe de saúde é formada por pessoas com histórias, formações, saberes
epráticas. O Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde (ACS) auxilia no desenvolvimento do
trabalho realizado pelo ACS. Nele está descrito sobre a visita domiciliar, ações de educação em
saúde, mapeamento da área de atuação, cadastramento das famílias, entre outras atividades do
ACS (BRASIL, 2009). Qual alternativa abaixorefere-se então à visita domiciliar realizada pelo
ACS?
(A)É uma forma de retratar e aumentar conhecimentos sobre a sua comunidade,
sendocaracterizado por um desenho que representa no papel o que existe naquela localidade:
ruas, casas, escolas, serviços de saúde, pontes, córregos e outras coisas importantes. Ele
deve ser uma ferramenta indispensável para otrabalho. É o desenho de toda a área/território.
(B)Têm início nas visitas domiciliares, mas podem ser realizadas em grupo, sendo desenvolvidas
nos serviços de saúde e diversos espaços sociais existentes na comunidade. O trabalho em
grupo reforça esta ação aos indivíduos.
(C) Corresponde à etapa inicial de seu trabalho em sua microárea, sendo o seu território de atuação
com, no máximo, 750 pessoas. Para realizá-lo, é necessário o preenchimento de fichas
específicas.
(D)É a atividade mais importante do processo de trabalho. Ao entrar na casa de uma família, você
entra não somente no espaço físico, mas em tudo o que esse espaço representa. Nessa casa,
vive uma família com seus códigos de sobrevivência, crenças, cultura e sua própria história. A
permissão de entrada em uma casa representa algo muito significativo, que envolve confiança
no ACS e merece todo o respeito.
JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:
A letra D é a correta. Poisna página 46, item 5.3 Visita domiciliar, do Manual do Ministério daSaúde.
Série F. Comunicação e Educação em Saúde. O trabalho do Agente Comunitários deSaúde
(BRASIL, 2009) descreve:
A visita domiciliar é a atividade mais importante do processode trabalho do agente comunitário de
saúde. Ao entrar nacasa de uma família, você entra não somente no espaço físico,mas em tudo o
que esse espaço representa. Nessa casa vive umafamília, com seus códigos de sobrevivência,
suas crenças, suacultura e sua própria história. A permissão de entradaem uma casa representa
algo muito significativo, queenvolve confiança no ACS emerece todo o respeito.
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Print da página 46 e item 5.3 Visita domiciliar do Manual do Ministério da Saúde. Série F.
Comunicação e Educação em Saúde. O trabalho do Agente Comunitários de Saúde (BRASIL,
2009)

