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 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Barra Bonita 

Caderno de Provas 

Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                             

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30mim, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

 

01. Com relação ao diagnóstico da comunidade é incorreto afirmar: 

A) O diagnóstico da comunidade nada mais é do que uma leitura da realidade local.  

B) É o momento da identificação dos problemas, suas causas e consequências e principais 

características da comunidade.  

C) É o momento em que também se buscam explicações para os problemas identificados. 

D) As fontes de dados podem ser fichas, bem como anotações próprias, relatórios, livros de atas, 

entrevistas, reportagens em jornais e na TV, comentários da comunidade, cartas, fontes de 

outros bairros ou informações colhidas ao acaso. 

 

02. Todas as informações que o ACS conseguir sobre a comunidade ajudará na organização do seu 

trabalho. Algumas dessas informações o agente anota em fichas próprias para compor o Sistema de 

Informação da Atenção Básica. Com relação às fichas, a Ficha C: 

A) É o instrumento utilizado para o acompanhamento da gestante. 

B) É o instrumento utilizado para o acompanhamento da criança. 

C) É o instrumento utilizado para o acompanhamento do idoso. 

D) É o instrumento utilizado para o acompanhamento do paciente com Câncer. 

 

03. É função do ACS registrar o número de crianças com idade até 23 meses e 29 dias que tiveram 

infecção respiratória aguda nos: 

A) 05 dias anteriores à visita domiciliar. 

B) 10 dias anteriores à visita domiciliar. 

C) 15 dias anteriores à visita domiciliar. 

D) 20 dias anteriores à visita domiciliar. 

 

04. A Caderneta de Saúde da Criança existe para acompanhar e avaliar o crescimento e 

desenvolvimento até os: 

A) 8 anos. 

B) 10 anos. 

C) 12 anos. 

D) 15 anos. 

 

05. A primeira dose da vacina VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) deve ser administrada aos: 
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A) 30 dias. 

B) 2 meses. 

C) 3 meses. 

D) 5 meses. 

 

06. Os homens estão mais expostos aos riscos de adoecerem por problemas relacionados à, exceto: 

A) Falta de exercícios físicos. 

B) Alimentação com excesso de gordura. 

C) Aumento de peso. 

D) Violência doméstica. 

 

07. “Converte uma foto ou uma imagem em um código de forma que um programa gráfico ou de 

editoração eletrônica possa produzi-la na tela e até mesmo imprimi-la através de uma impressora 

gráfica.” 

O texto acima traz a descrição do componente periférico do computador denominado: 

A) Mouse. 

B) Scanner. 

C) Impressora. 

D) Monitor. 

 

08. Para ser bem feita, a visita domiciliar deve ser planejada. Ao planejar, utiliza-se melhor o tempo 

e respeita-se também o tempo das pessoas visitadas. Para auxiliar no dia a dia do trabalho, é 

importante que o ACS tenha um: 

A) Roteiro de visita domiciliar. 

B) Mapa de visita domiciliar. 

C) Organograma de visita domiciliar. 

D) Apoio de visita domiciliar. 

 

09. Por meio da visita domiciliar, é possível:  

I - Identificar os moradores, por faixa etária, sexo e raça, ressaltando situações como gravidez, 

desnutrição, pessoas com deficiência etc.; Conhecer as condições de moradia e de seu entorno, de 

trabalho, os hábitos, as crenças e os costumes; Conhecer os principais problemas de saúde dos 

moradores da comunidade;  

II - Perceber quais as orientações que as pessoas mais precisam ter para cuidar melhor da sua saúde e 

melhorar sua qualidade de vida; Ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos prejudiciais à saúde; 
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Identificar as famílias que necessitam de acompanhamento mais frequente ou especial; Divulgar e 

explicar o funcionamento do serviço de saúde e quais as atividades disponíveis. 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

10. As ações educativas fazem parte do dia a dia do ACS e têm como objetivo final contribuir para a 

melhoria da: 

A) Qualidade de vida da população. 

B) Situação econômica da população. 

C) Informação política da comunidade. 

D) Violência na área de atuação. 

 

11. É incorreto afirmar sobre o teste da orelhinha em recém nascidos: 

A) É um exame que pode detectar precocemente se o bebê tem algum problema de audição, 

neurológico ou retardo mental.  

B) Ele é realizado no próprio berçário, quando o bebê está quieto dormindo. 

C) É realizado de preferência nas primeiras 48 horas de vida, mas pode ser feito após alguns 

meses de vida, em outro serviço de saúde conveniado, se a maternidade não tiver 

fonoaudiólogos para realizar o exame.  

D) O exame não dói, não incomoda, não acorda o bebê, é barato, fácil de ser realizado, não tem 

contraindicação e é eficaz para detectar problemas auditivos. 

 

12. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde. 

B) Igualdade da assistência. 

C) Participação da comunidade. 

D) Controle de bens e consumo de serviços hospitalares. 

 

13. São atribuições comuns do SUS: 

A) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde 

da população. 

B) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência 

C) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
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D) Organização e coordenação do sistema de informação de saúde. 

 

14. São exemplos de navegadores de internet, exceto: 

A) Windows Explorer. 

B) Mozilla Firefox. 

C) Microsoft Outlook. 

D) Google Chrome. 

 

15. Os principais tipos de backup no Windows XP são, exceto:  

A) Backup por hora: realiza a cópia de todos os arquivos desejados (marca como backup 

realizado). 

B) Backup normal: realiza a cópia de todos os arquivos desejados (não marca como backup 

realizado). 

C) Backup incremental: realiza a cópia de todos os arquivos criados ou alterados desde o último 

backup incremental ou normal (não marca como backup realizado). 

D) Backup diferencial: realiza a cópia de todos os arquivos criados ou alterados desde o último 

backup incremental ou normal (marca como backup realizado). 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

16. Quanto à classe gramatical dos numerais analise a oração a seguir: Ele teve de tomar doses triplas 

do medicamento. 

O termo grifado/sublinhado, representa um numeral classificado como: 

A) Cardinal. 

B) Ordinal. 

C) Multiplicativo. 

D) Fracionário. 

 

17. Sobre o uso dos “Por quês” analise as orações abaixo:  

I - Vocês não comeram tudo? Por quê? 

II - Não fui ao teatro por quê tenho que estudar para a prova. 

III - Por quê você não vai ao cinema? 

Das orações acima: 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 
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C) Apenas a III está correta. 

D) II e III estão corretas. 

 

18. Segundo a Legislação da Educação Básica nº 9.994/96, o poder público deverá: 

A) Criar um cadastro municipal de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados 

somente na educação básica, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas 

ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. 

B) Instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na 

educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas 

destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. 

C) Incluir um cadastro estadual de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados 

somente na educação superior, a fim de extinguir a execução de políticas públicas destinadas 

ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. 

D) Extinguir o cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados 

na educação básica, acabar com as políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno 

das potencialidades desse alunado. 

 

19. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante as crianças e aos adolescentes o direito à 

educação, assegurando-se-lhes: 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - Direito de não seguir critérios avaliativos, podendo anular a autoridade de superiores escolares; 

IV - Direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - Acesso à escola privada de sua residência. 

Está correto o que se afirma em:  

A) I, II e IV apenas. 

B) II, III e V apenas. 

C) III e V apenas. 

D) III e IV apenas. 

 

20. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam divisão silábica correta: 

A) Ass – as – si – no / cres – cer / ex – ce – ção. 

B) As – sas – si – no / cre – scer / ex – ce – ção. 

C) Ass – as – si – no / cre – scer / exc -e – ção. 

D) As – sas – si – no / cres – cer / ex – ce – ção. 


