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 Estado de Santa Catarina 

Município de Palma Sola – 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 – ESF II – MICRO ÁREA 11” 

 

 

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. Sobre os Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde, leia as afirmações a seguir: 

I. A Universalidade significa que o SUS deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo 

toda a atenção necessária, sem qualquer custo. Todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, 

internações e tratamentos nos serviços de saúde, públicos ou privados, contratados pelo gestor público.  

II. A Equidade significa que o SUS deve se organizar de forma que garanta a oferta necessária aos 

indivíduos e à coletividade, independentemente das condições econômicas, da idade, do local de 

moradia e outros, com ações e serviços de promoção à saúde, prevenção de doenças, tratamento e 

reabilitação.  

III. A Integralidade significa que o SUS deve disponibilizar serviços que promovam a justiça social, que 

canalizem maior atenção aos que mais necessitam, diferenciando as necessidades de cada um.  

Está correto o que se afirma em: 

A) I apenas. 

B) I e II apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

02. É uma doença de veiculação hídrica causada por um verme. No início, é assintomática, mas pode 

evoluir até formas muito graves. Dependendo da região, é também conhecida como: doença dos 

caramujos, barriga d’água e doença de Manson-Pirajá da Silva. Seus sintomas incluem coceira e 

aparecimento de pontos vermelhos na pele como se fossem picadas de insetos (em um período de 24 

a 72 horas, podendo chegar até 15 dias). Cerca de um a dois meses após, aparecem sintomas como 

febre, dor de cabeça, falta de apetite, náuseas, tosse, diarreia.  

O trecho acima define: 

A) Tracoma. 

B) Esquistossomose. 

C) Malária. 

D) Dengue. 

 

03. São ações relacionadas ao controle da malária em área rural, exceto: 

A) Proceder à aplicação de imunotestes, conforme orientação da Coordenação Municipal da 

Atenção Básica. 
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B) A partir do resultado dos exames providenciar o acesso ao tratamento imediato e adequado, 

de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e do Programa Nacional de 

Malária. 

C) Coletar lâmina urina sempre que necessário. 

D) Quando não for possível a coleta de lâmina, encaminhar as pessoas para a UBS ou para o 

microscopista. 

 

04. Quando uma doença se espalha de forma rápida e atinge grandes proporções, alastrando-se por 

continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes, isso significa: 

A) Um surto. 

B) Uma endemia. 

C) Uma epidemia. 

D) Uma pandemia. 

 

05. Sobre as orientações alimentares para as crianças, leia as afirmações abaixo e classifique em V 

(verdadeiro) ou F (falso): 

(__) Nos primeiros seis meses, o bebê só deve receber o leite materno;  

(__) Após os seis meses, introduzir novos alimentos, cortando totalmente o aleitamento materno da 

rotina de alimentação da criança; 

(__) A partir dos seis meses, as papas de frutas, legumes, carnes e cereais podem ser feitas com alimentos 

da região; 

(__) É importante orientar os pais ou cuidadores dos bebês a terem paciência em caso de resistência na 

aceitação de um novo alimento. 

Assinale a alternativa que apresenta a ordem em que aparecem: 

A) V – F – V – V. 

B) V – V – F – V. 

C) V – F – V – F. 

D) V – F – F – V.   

 

06. Ao conferir o Calendário Básico de Vacinação da Criança, uma das Vacinas que o Agente 

Comunitário de Saúde deve verificar é SRC (tríplice oral) que previne: 

A) Sarampo, coqueluche e tétano. 

B) Sarampo, rubéola e caxumba. 

C) Poliomielite, rubéola e tétano. 

D) Poliomielite, Hepatite e caxumba. 
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07. Sobre a Tuberculose está correto afirmar que: 

A) Atinge somente os pulmões, não podendo se localizar em outros órgãos. 

B) Dificilmente é transmitida de pessoa para pessoa.  

C) O termo tuberculose se origina do fato de a doença causar lesões chamadas tubérculos. 

D) A tuberculose não pode acometer qualquer um, e fatores como precárias condições de vida, 

desnutrição, alcoolismo, tabagismo não estão relacionados à propagação da doença.  

 

08. Sobre a Hipertensão está incorreto o que se afirma em: 

A) Hipertensão Arterial é quando a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias para se 

movimentar é muito forte, ficando acima dos valores considerados normais. 

B) A pessoa é considerada hipertensa quando sua pressão arterial estiver maior ou igual a 

140/90 mmHg, popularmente conhecida como 14 por 9. 

C) Pode ser causa de várias doenças, principalmente o acidente vascular cerebral (derrame) e o 

infarto. 

D) É uma doença crônica e assintomática, porém facilmente controlável com uma alimentação 

com elevados níveis de sódio. 

 

09. Segundo a Lei nº 8080/90, são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 

II - A formulação de política de saúde; 

III - A assistência contingente às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) I, II e III estão corretos 

 

10. Segundo o Art. 6º da Lei nº 8080/90, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a execução de ações: 

A) De vigilância patrimonial; de vigilância hospitalar; de saúde do trabalhador; e de assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

B) De vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

C) De vigilância fiscal; de vigilância terapêutica; de saúde do trabalhador; e de assistência 

fisioterapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
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D) De vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de assistência 

fisioterapêutica integral, inclusive hospitalar. 

 

11. São orientações que devem ser dadas pelos Agentes Comunitários de Saúde aos portadores do 

vírus HIV, exceto: 

A) Utilizar preservativo em todas as relações sexuais, mesmo naquelas onde ambos os parceiros 

estejam infectados. 

B) Não compartilhar agulhas e seringas nem mesmo com outras pessoas sabidamente infectadas. 

C) Viver normalmente, mantendo as mesmas atividades físicas, profissionais e sociais de antes 

do diagnóstico, contanto que sejam seguidas as recomendações da equipe de saúde. 

D) Amamentar os seus filhos até no máximo seis meses de vida, para não atrapalhar nos 

posteriores tratamentos. 

 

12. Segundo a Lei nº 11.350/06, é considerada uma atividade do Agente Comunitário de Saúde, na 

sua área de atuação: 

A) A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade. 

B) A exclusão de ações de educação para a saúde individual e coletiva. 

C) O registro, para fins parciais de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 

óbitos, doenças e outros agravos à saúde. 

D) O desestímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 

saúde. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Assinale a alternativa em que será necessária a correção pelo uso de “ç”: 

A) Expansão. 

B) Compreensão. 

C) Detensão. 

D) Inversão. 

 

14. Assinale a alternativa que preenche adequadamente a lacuna abaixo: 

Não entendo o ___________________ de tanto movimento. 

A) Porquê. 

B) Por que. 

C) Por quê. 

D) Porque. 
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15. Preenchem adequadamente as lacunas abaixo as respectivas palavras: 

Hoje, o patrão chegou de __________________ humor. 

Sabe que ele não é ________________ sujeito. 

A) Mal – Mau. 

B) Mau – Mal. 

C) Mal – Mal. 

D) Mau – mau. 

 

16. Preenchem adequadamente as lacunas abaixo, respectivamente: 

Não ____________ Vagas. 

Inauguração daqui ____________ três semanas. 

A) A – Há. 

B) À – Há. 

C) Há – A. 

D) À – À. 

 

17. São palavras paroxítonas: 

A) Pegada – Sinonímia. 

B) Álibi – Alvíssaras. 

C) Âmago – Ruim. 

D) Sutil – Refém. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. O Brasil é o primeiro país classificado para a Copa do Mundo de 2018 via eliminatórias. A Seleção 

pentacampeã conseguiu garantir a vaga na 14ª rodada, sua classificação com maior antecedência desde a 

mudança no formato das eliminatórias para pontos corridos.  

(Fonte: http://globoesporte.globo.com/) 

O trecho acima relata a classificação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa de 2018, que terá como 

país sede: 

A) Catar. 

B) Rússia. 

C) China. 

D) Japão. 
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19. São rios localizados no Estado de Santa Catarina, exceto: 

A) Canoas. 

B) Pelotas. 

C) Negro. 

D) Doce. 

 

20. São Artistas Brasileiros, exceto: 

A) Anita Malfatti. 

B) Cândido Portinari. 

C) Frida Kahlo. 

D) Di Cavalcanti. 

 

 

 


