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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

DE DIVERSOS CARGOS E CADASTRO DE RESERVA 
 

EDITAL Nº 01/2014 
Início 09 horas 

 
PROVA – Agente de Saúde 

 
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de prova, o cartão-
resposta, único e insubstituível. Confira o seu nome. 
 
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar. 
 
3. Este caderno de prova contém 25 questões, todas com quatro alternativas. Para cada 
questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de prova só será trocado se 
apresentar problema de impressão. Verifique se as informações impressas no cartão 
resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 
Preencha totalmente o circulo como no exemplo. 

Ex.  
 

 
4. O caderno de prova será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta. 
 
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz 
parte da prova. 
 
6. Durante a aplicação da prova NÃO serão fornecidas quaisquer informação acerca das 
questões apresentadas. Caso queira manifestar o seu inconformismo, o candidato 
deverá apresentá-lo em tempo hábil no Protocolo na Prefeitura Municipal de Bom Retiro. 
 
7. Preencha o cartão-resposta na mesma sequência das questões do caderno de prova 
(de n. 1 a n. 25). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-
resposta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma 
delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada. E a rasura também 
implicará a anulação da resposta. 
 
8. Na página de número 9, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o 
seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo. 
 
9. A duração da prova é de três horas. A saída do candidato só será permitida depois de 
transcorrida uma hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova 
deverão retirar-se da sala simultaneamente. 
 
10. A prova e o gabarito serão divulgados no dia 27 de abril, após as 16 (dezesseis) horas, 
no sítio da Prefeitura Mun. de Bom Retiro www.bomretiro.sc.gov.br e na Prefeitura. O 
resultado NÃO será fornecido por telefone. 
 

A B D 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
A separação silábica está correta em: 
A) ex-ces-so. 
B) pre-fi-xal.  
C) caa-tin-ga. 
D) ca-i-xa. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Quanto à posição da sílaba tônica as palavras sótão, esquemático e funil, são 
respectivamente: 
A) Proparoxítona – oxítona – paroxítona. 
B) Oxítona –paroxítona – proparoxítona. 
C) Paroxítona – proparoxítona – oxítona.  
D) Paroxítona – oxítona – proparoxítona. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Todas as palavras estão corretamente acentuadas apenas em uma alternativa. 
Assinale-a: 
A) simpática, átomo, síntese, vatapá.  
B) Informática, idéia, sumaré, pássaro. 
C) Balaústre, egoísmo, baús, azaléia. 
D) Colmeia, cíclico, afã, entráve. 

 
 

▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Nas alternativas a seguir, os acentos de algumas palavras foram omitidos 
propositadamente. Assinale a alternativa em que todas as palavras deveriam ser 
graficamente acentuadas: 
A) Carreteis – rubrica – movel. 
B) Jacare – revolver – geleia. 
C) Linguiça – juri – semaforo. 
D) Sinonimo – merito – sintese.  
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MATEMÁTICA 
 
 
▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Os símbolos Romanos XXX equivalem a qual número? 
A) 30  
B) 3 
C) 303 
D) 300 
 
 
 
▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Quantos segundos existem em 30 minutos? 
A) 720 
B) 1800  
C) 2400 
D) 43950 
 
 
▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Qual é o valor da expressão numérica 742 + 324 - 165? 
A) 253 
B) 583 
C) 842 
D) 901  
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Qual é a data de aniversário do Município de Bom Retiro (SC)? 
A) 04 de outubro. 
B) 18 de janeiro. 
C) 14 de janeiro. 
D) 14 de fevereiro. 
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▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O Município de Bom Retiro (SC) foi elevado à categoria de Município pela lei 
Estadual 1408 de 04.10.1922. Ao ser criado nosso município foi desmembrado de 
partes de quais municípios. Assinale a alternativa correta: 
 
A) Uma parte do município de Rio do Sul e uma parte do município de Palhoça; 
B) Uma parte do município de Palhoça, uma parte do município de São Joaquim e 
uma parte do município de Lages; 
C) Uma parte do município de Rio do Sul, uma parte do município de Lages e uma 
parte de Barracão hoje Alfredo Wagner; 
D) Uma parte do município de Palhoça e uma parte do município de Lages.  
 
 
 
▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que 
beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. 
Como é feita a seleção do programa em seu município? 
A) Através do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;  
B) Através de um instrumento de coleta e gestão de dados que tem como objetivo 
identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Brasil; 
C) Através do cadastramento o cidadão tem sua entrada imediata no programa e o 
recebimento do benefício;  
D) Pessoas com renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais são 
beneficiadas com o bolsa família. 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
A visita domiciliar do Agente de Saúde é a atividade mais importante do processo 
de trabalho, em caso afirmativo, na primeira visita, é indispensável para o ACS: 
A) Não é necessário se identificar, nem apresentar seu crachá de identificação. 
B) Dizer seu nome (identificar-se), falar do seu trabalho, mas deve ser breve, não 
pode ultrapassar 10 minutos.  
C) Dizer o motivo da visita e sempre perguntar se pode ser recebido naquele 
momento.  
D) As alternativas “b” e “c” estão corretas.  
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 
O Agente de Saúde por meio de uma visita domiciliar deve ser capaz de perceber 
os problemas, fazer amizades, conhecer novas pessoas, entretanto, o ACS não 
será capaz de: 
A) Responder as perguntas e duvidas da família sem conhecimento do assunto.  
B) Conhecer os principais problemas de saúde da comunidade. 
C) Identificar as famílias que necessitam de acompanhamento mais frequente ou 
especial, tais como: pessoas portadoras de diabetes, hipertensão. 
D) Ajudar as pessoas a refletirem sobre os hábitos prejudiciais à saúde, tais como 
fumar, beber, comer doces em excesso. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Como os ACS podem atuar junto às pessoas que não têm diagnóstico de 
hipertensão, mas possuem os fatores de risco? Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
A) Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis, com baixo teor de sal. 
B) Orientar a redução do consumo de bebidas alcoólicas ou seu abandono. 
C) Verificar regularmente a pressão arterial. 
D) Orientar a não realização de atividade física. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Diabetes Mellitus é uma doença que acontece quando o organismo produz pouca 
ou nenhuma insulina, e com isso o corpo inteiro adoece. São fatores de risco para 
a doença, EXCETO: 
A) História familiar. 
B) Baixo peso.  
C) Hipertensão arterial. 
D) Obesidade. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O pré-natal é o primeiro passo para cuidar da saúde da gestante e do bebê. 
Assinale a alternativa correta frente à postura do agente comunitário de saúde aos 
cuidados com a gestante: 
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A) Verificar o cartão de vacinação a fim de saber se a vacina antitetânica foi 
realizada. 
B) Acompanhar se a gestante está indo às consultas de pré-natal. 
C) Realizar busca ativa da gestante faltosa às consultas de pré-natal. 
D) Todas as alternativas estão corretas.  
 
 
 
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O Agente comunitário de Saúde trabalha de forma e ser uma ponte de acesso 
entre a saúde e a comunidade. Quais os principais deveres o agente de saúde 
possui? 
A) Solucionar os casos menos complexos desprezando a hierarquia. 
B) Incentivar as ocorrências de fofocas, fazendo comentários desnecessários e 
levando os assuntos de saúde de uma residência para outra. 
C) Identificar sinais e situações de risco, orientar as famílias e comunidade, 
registrar dados importantes da população entre outros.  
D) Realizar visitas apressadamente e sem conteúdo que venha a contribuir para o 
esclarecimento da população. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
A amamentação é fundamental para o crescimento do bebe. Uma das vantagens 
da amamentação nas primeiras horas do após o parto é: 
A) O leite é rico em nutrientes e anticorpos que auxiliaram na imunidade do recém-
nascido.  
B) O leite é fornecido na quantidade certa. 
C) Está isento de germes patogênicos. 
D) Possui temperatura regulável. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Hoje no Brasil existem inúmeros tipos de doenças contagiosas, entre elas estão: 
A) Cistite, ascite, rubéola, AIDS, toxoplasmose. 
B) Meningite, sífilis, sarampo, catapora, AIDS.  
C) Diabetes, glaucoma, miopia, pneumonia, gonorreia. 
D) Hipertenção, sarampo, difteria, catapora, herpes. 
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
São doenças sexualmente transmissíveis (DST): 
A) Gonorreia. 
B) Clamídia. 
C) Todas alternativas estão corretas. 
C) HPV. 
 
 
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Dentre as funções do Agente Comunitário de saúde podemos destacar: 
I - Realizar mapeamento de sua área. 
II - Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro. 
III - Identificar áreas, indivíduos e famílias expostos a situações de risco. 
IV - Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, 
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, 
quando necessário. 
V - Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as 
famílias sob sua responsabilidade. 
VI - Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, 
sobre as situações das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco.  
VII - Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças. 
 
Dentre os itens acima quais são atribuições dos agentes Comunitários de Saúde: 
A) estão corretos os itens: I, II, III, V e VI. 
B) estão corretos os itens: I, III, IV e VII. 
C) estão corretos os itens: II, III, V e VII. 
D) todos os itens acima estão corretos.  
 
 
 
▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
De acordo com a Lei 11.350/2006, são consideradas atividades do Agente 
Comunitário de Saúde, na sua área de atuação, EXCETO: 
A) a prescrição de remédios.  
B) a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva. 
C) o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, 
de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde. 
D) o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a 
área da saúde. 
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O número máximo de agentes comunitários de saúde (ACS) pelos quais o 
município e o Distrito Federal podem fazer jus ao recebimento de recursos 
financiados específicos será calculado: Assinale a alternativa correta 
A) Pela quantidade de casas do município 
B) Pelas Secretarias de Saúde 
C) Pela fórmula: população IBGE/400  
D) Pela Vigilância Sanitária 
 
 
 
▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O ACS integra as equipes do PACS e ESF, realiza atividades de prevenção de 
doenças e promoção da saúde por meio de ações educativas em saúde nos 
domicílios e coletividade, em conformidade com as diretrizes do SUS. Essa 
profissão foi criada pela LEI: Assinale a alternativa correta 
A) n º 2.048, de 05 de maio de 2002 
B) n º 10.507, de 10 de julho de 2002  
C) n º 1.060, de 05 de julho de 2002 
D) n º 2.048, de 07 de maio de 2012 
 
 
 
▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
São chamadas de doenças sexualmente transmissíveis (DST) aquelas causadas 
por vírus, bactérias ou micróbios e que são transmitidas, principalmente nas 
relações sexuais. Conhecida popularmente por DST são patologias antigamente 
conhecidas como doenças venéreas.  As principais situações que aumentam o 
risco de se pegar uma DST são: 
A) Pessoas que usam drogas injetáveis, compartilhando agulhas e seringas, isto é, 
duas ou mais pessoas usando as mesmas agulhas e seringas. 
B) Pessoas que têm relações sexuais sem usar camisinha. 
C) Pessoas cujo companheiro ou companheira tem relação sexual com outras 
pessoas sem usar caminha. 
D) Todas as alternativas estão corretas.  
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Patologia
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
A saúde brasileira atualmente é dividida em níveis de prevenção no atendimento ao 
paciente. Em qual nível as Unidades Básicas de Saúde estão inseridas? 
A) Prevenção Secundária. 
B) Prevenção Terciária. 
C) Prevenção Primária.  
D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_. . . . . . . . .  . . . Recorte-o e leve-o consigo. . . . .  . . .  
 

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
             
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
             

 
 
O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.bomretiro.sc.gov.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

 


