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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         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 02h30min, 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. Durante a visita domiciliar, o agente comunitário de saúde deverá verificar os seguintes pontos 

em relação à saúde de crianças recém-nascidas (de zero a vinte e oito dias): 

I – Se a criança já evacuou ou está evacuando regularmente; 

II – Os cuidados com o coto umbilical; 

III – A presença de sinais comuns em recém-nascidos (na pele, na cabeça, no tórax, no abdome e 

genitálias), regurgitação, soluços, espirros e fazer as orientações; 

IV - Higiene do corpo, higiene da boca, presença de assaduras, frequência das trocas de fraldas. 

Com base nas funções pertinentes ao agente comunitário, conclui-se que: 

A) Somente os itens III e IV estão corretos. 

B) Somente os itens I e II estão corretos. 

C) Somente os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

02. Candidíase bucal, também conhecida como “sapinho”, é uma doença: 

A) Infecciosa causada por fungos. Apresenta-se como uma placa esbranquiçada e mole que 

recobre a língua, bochecha ou palato mole (céu da boca mais posterior). 

B) Bacteriana que se apresenta como uma placa avermelhada e mole que recobre os lábios e 

bochecha, e aparece apenas em jovens e adolescentes. 

C) Que ataca o sistema imunológico e é causada por vírus. Apresenta-se na forma de parasitas 

que percorrem todo o sistema sanguíneo e ataca diretamente as defesas do organismo. 

D) Transmitida por mosquitos e é causada por vírus. Seus sintomas são vermelhidão em todo o 

corpo e manchas esbranquiçadas no rosto. 

 

03. O objetivo geral da Política Nacional de Promoção a Saúde é: 

A) Incorporar e programar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica infantil e 

juvenil apenas. 

B) Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os trabalhadores de saúde, 

tanto das atividades-meio, como os da atividades-fim da saúde do idoso. 

C) Observar e orientar fatores determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos à saúde 

da família. 

D) Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados os seus 

determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, 

ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. 
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04. A sigla SISVAN refere-se ao: 

A) Sistema de Intervenção sobre Vacinais Avançadas. 

B) Sistema Interestadual de Vigilância Sanitária. 

C) Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional. 

D) Sistema de Informação Sanitária e Vigilância Epidemiológica.  

 

05. Conforme a lei orgânica municipal, em seu artigo 190°o direito à saúde implica nos seguintes 

direitos fundamentais: 

I – O acesso aos meios de produção; 

II – Condições dignas de trabalho e lazer; 

III – Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; 

IV – Permissão de cobrança ao usuário, pela prestação de serviços de assistência à saúde pública. 

Dos itens acima, podemos concluir que: 

A) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

06. No sistema operacional Windows 7, o acesso a impressoras instaladas tanto localmente quanto 

em rede é feito através do: 

A) Menu iniciar  Acessórios. 

B) Painel de Controle  Rede e Internet. 

C) Menu iniciar  Dispositivos e Impressoras. 

D) Painel de Controle  Facilidade de acesso. 

 

07. Um dos fundamentos da Política Nacional de Atenção Básica é: 

A) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e inter-setoriais com impacto na 

situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem 

aquele território sempre em consonância com o princípio da equidade. 

B) Observar a parcialidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas 

e demanda espontânea; desarticulação das ações de promoção à saúde, intervenção de 

agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das diversas tecnologias de 

cuidado e de gestão necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários. 
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C) O afastamento e a incapacidade de acolhimento, vinculação, responsabilização e 

resolutividade são fundamentais para a efetivação da atenção básica como contato e porta de 

entrada preferencial da rede de atenção. 

D) Não estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e 

capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, 

no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação 

dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle 

social. 

 

08. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS tem como propósito, exceto: 

A) Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da 

humanização. 

B) Desenvolver tecnologias independentes, particulares e de compartilhamento parcial das 

práticas de gestão e de atenção. 

C) Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis 

dos modelos de atenção e de gestão. 

D) Programar processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando saberes gerados no SUS e 

experiências coletivas bem-sucedidas. 

 

09. Um exemplo de doença de notificação compulsória é: 

A) Cefaleia aguda. 

B) Virose. 

C) Gripe sem causa definida. 

D) Febre Amarela. 

 

10. O objetivo do Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB é: 

A) Orientar os governos federais e estaduais as maneiras de tratamentos e acompanhamentos 

da saúde de idosos.  

B) Abastecer o sistema de informação do governo federal com dados de recém-nascidos e 

crianças de até 07 (sete) anos de idade para acompanhamentos futuros. 

C) Centrar-se em agregar, armazenar e processar as informações relacionadas à Atenção Básica 

(AB) usando como estratégia central a Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

D) Fornecer relatórios semestrais aos municípios dos acompanhamentos e procedimentos 

realizados com todos os munícipes na rede pública de saúde. 
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11. Uma das estratégias de implementação da Política Nacional de Promoção a Saúde, o estímulo à 

criação de Rede Nacional de Experiências Exitosas na adesão e no desenvolvimento da estratégia de 

municípios saudáveis no (a):  

A) Identificação e apoio a iniciativas referentes às Escolas Promotoras da Saúde com foco em 

ações de alimentação saudável; práticas corporais/atividades físicas e ambiente livre de 

tabaco. 

B) Identificação e desenvolvimento de parceria somente com municípios para a divulgação das 

experiências não exitosas relativas a instituições saudáveis e ambientes saudáveis. 

C) Desestimulo da articulação entre os setores da saúde, meio ambiente, saneamento e 

planejamento urbano a fim de prevenir e/ou reduzir os danos provocados à saúde e ao meio 

ambiente. 

D) Desenvolvimento de iniciativas de modificação no mobiliário urbano que não objetivem a 

garantia de acesso às pessoas portadoras de deficiência e idosas. 

 

12. Segundo o artigo 6° da lei n° 8.080/90 está incluída (o) no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): 

A) A fiscalização somente de alimentos para consumo humano. 

B) O pagamento e avaliação da formação de recursos humanos na área de saúde. 

C) A colaboração facultativa na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

D) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Analise a Imagem abaixo: 

 

Analisando a imagem e seu contexto, é correto entender que: 
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A) O personagem está confuso se vai ou não entrar no estabelecimento, pois em sua vida nunca 

entrou em uma loja de calçados. 

B) Ao perceber que se tratava de uma loja de calçados, o personagem ficou confuso ao ler o nome 

do estabelecimento (“Meia-Sola”), deixando-o em dúvida sobre a qualidade dos calçados. 

C) O personagem está se perguntando os preços dos calçados antes de entrar na loja. 

D) O personagem está feliz, pois comprará calçados para ele e sua família. 

 

14. Analise a frase a seguir: “Ele comprou o apartamento com o dinheiro do carro que vendera.”. 

Assinale o tempo e o modo verbal em que se encontram as palavras grifadas: 

A) Pretérito mais-que-perfeito do Subjuntivo e Presente do Subjuntivo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo e Pretérito mais-que-perfeito do Indicativo. 

C) Pretérito Imperfeito do Indicativo e Futuro do Presente do Indicativo. 

D) Presente do Subjuntivo e Futuro do Pretérito do Indicativo. 

 

15. Sabe-se que todas as palavras abaixo são sinônimas do termo “necessário”. Não poderia, contudo, 

substituí-lo devido a erro ortográfico: 

A) Indispensável. 

B) Imprecindível. 

C) Fundamental. 

D) Essencial. 

 

16. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está corretamente empregada: 

A) Havia muita queixas sobre o menino. 

B) Poucas pessoa deixaram a festa cedo. 

C) Fizeram bastantes críticas sobre o novo vizinho. 

D) Novas professores e escola terei este ano. 

 

17. Analise a frase a seguir: “A ministra mencionou outro ______________________ da mudança de horário.”. 

Assinale a alternativa cuja expressão completa corretamente a lacuna presente na frase: 

A) Porque. 

B) Porquê. 

C) Por quê. 

D) Por que. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 
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18. O turismo sustentável pode ser definido como: 

A) Atitudes de famílias e turistas que façam com que a região seja brutalmente atacada, 

realizando sua desvalorização. 

B) Ações que promovem a preservação do meio ambiente e ajudam a preservar a cultura local e 

suas tradições. 

C) Práticas puramente econômicas, voltadas apenas para o crescimento e enriquecimento 

municipal através do turismo. 

D) Atitudes direcionadas para a criação de pousadas, centros comerciais e eventos de âmbito 

nacional para promover o desenvolvimento da região. 

 

19. Assinale a alternativa que corresponde às capitais dos estados do Acre e do Amapá, 

respectivamente: 

A) Rio Branco / Macapá. 

B) Porto Velho / Boa Vista. 

C) Palmas / Belém. 

D) Manaus / Macapá. 

 

20. O bioma do município de Descanso/SC é: 

A) Mata Atlântica. 

B) Cerrado. 

C) Pantanal. 

D) Puramente mata ciliar.  

 

 


