
 

1 

 Estado de Santa Catarina 

Município de São José do Cedro 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público 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 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. 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 03h, 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. A Estratégia Saúde da Família (ESF), tem por objetivo reorganizar a atenção básica no país, de 

acordo com as determinações do Sistema Único de Saúde (SUS), e deve ser formada essencialmente 

por equipes multiprofissionais. Compete aos profissionais que compõem a ESF: 

A) Realizar ações de educação em saúde à população. 

B) Delimitar a quantidade de atendimentos por pessoas e animais. 

C) Estabelecer metas para pesquisa e erradicação das doenças crônicas. 

D) Promover a desmobilização da comunidade por meio de atividades acadêmicas. 

 

02. Segundo o disposto na Lei nº 11.350/06, para o exercício da atividade de Agente Comunitário de 

Saúde será necessário preencher os seguintes requisitos: 

I - haver concluído o ensino técnico; 

II - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo 

seletivo público. 

Dos itens acima: 

A) Ambos os itens estão corretos. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Apenas o item II está correto. 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

03. A implementação do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), em substituição ao Sistema 

de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, trouxe avanços concretos no campo 

da informação em saúde. Assinale a alternativa incorreta sobre tais características: 

A) Reorganização dos casos de evasão escolar e má alimentação. 

B) Estabelecimento progressivo da informação. 

C) Micro-espacialização dos problemas de saúde e das intervenções. 

D) Utilização mais ágil e adequada da informação. 

 

04. A Política Nacional de Promoção da Saúde tem como principal objetivo: 

A) Deter o desenvolvimento do analfabetismo no território nacional. 

B) Deter o desenvolvimento de doenças crônicas no território nacional. 

C) Deter o desenvolvimento de doenças crônicas em toda América Latina. 

D) Permitir o desenvolvimento de doenças crônicas no Sul e no Sudeste. 
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05. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas a respeito das funções 

da Vigilância Epidemiológica: 

(__) Coletar dados epidemiológicos. 

(__) Processar os dados epidemiológicos. 

(__) Recomendar medidas de controle apropriadas. 

A) F-F-V. 

B) V-F-V. 

C) F-V-F. 

D) V-V-V. 

 

06. Com base na Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, uma Equipe de Agentes Comunitários 

de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde se constitui por: 

A) 2 (dois) enfermeiros para até no máximo 24 (vinte e quatro) Agentes Comunitários de Saúde 

e no mínimo 10 (dez). 

B) 1 (um) enfermeiro para até no máximo 12 (doze) Agentes Comunitários de Saúde e no mínimo 

4 (quatro). 

C) 1 (um) veterinário para até no máximo 12 (doze) enfermeiros e no mínimo 4 (quatro) Agentes 

Comunitários de Saúde. 

D) 1 (um) auxiliar de enfermagem para até no máximo 22 (vinte e dois) Agentes Comunitários 

de Saúde e no mínimo 8 (oito). 

 

07. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das principais importâncias do 

aleitamento materno: 

A) Promover infantilidade. 

B) Desenvolver a obesidade das crianças. 

C) Desenvolver intolerância à lactose. 

D) Evitar a mortalidade infantil. 

 

08. Assinale a alternativa que corresponde com a melhor forma para o atendimento e tratamento dos 

casos leves (somente febre) de Leptospirose: 

A) Atendimento de emergência, procedimento cirúrgico nos 4 (quatro) primeiros dias de 

internação, repouso e hidratação nos 7 (sete) dias subsequentes. 

B) Atendimento ambulatorial, tratamento com antibiótico, repouso e hidratação. 

C) Atendimento em casa, repouso, hidratação, alimentação balanceada e exercícios físicos. 
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D) Atendimento ambulatorial, tratamento com analgésico e procedimento cirúrgico para 

remoção do agente epidemiológico. 

 

09. Sobre Vigilância Ambiental e suas ações é incorreto afirmar que: 

A) Suas ações privilegiam o controle do consumo de água. 

B) Busca fazer o controle de resíduos e o controle de vetores de transmissão de doenças. 

C) Dedica-se às possíveis interferências no ambiente físico, psicológico e social na saúde. 

D) Suas ações se voltam para interdição e reabilitação de animais domésticos abandonados. 

 

10. De acordo com a Lei nº 8.142/90, a Conferência de Saúde se reúne com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 

política de saúde a cada: 

A) 4 (quatro) anos. 

B) 5 (cinco) anos. 

C) 8 (oito) anos. 

D) 2 (dois) bimestres. 

 

11. Das doenças transmissíveis descritas abaixo, assinale aquela que não consta na Lista Nacional de 

Doenças e Agravos de Notificação Compulsória: 

A) Malária. 

B) Rubéola. 

C) Hérnia de disco. 

D) Hanseníase. 

 

12. Flávia era uma Agente Comunitária de Saúde que precisava inserir em uma tabela do Word todos 

os dados coletados das visitas que realizou durante a semana, de acordo com a solicitação da 

enfermeira chefe da equipe. Desse modo, para que Flávia consiga inserir uma tabela será necessário: 

A) Clicar no local do documento onde deverá ser inserida a tabela, clicar na guia Inserir, em 

seguida, no grupo Ilustrações e por fim clicar em Formas. 

B) Clicar no local do documento onde deverá ser inserida a tabela, clicar na guia Exibição, na 

sequência no grupo Janela e por fim clicar em Nova Janela. 

C) Clicar no local do documento onde deverá ser inserida a tabela, clicar na guia Referências, na 

sequência no grupo Citações e Bibliografia e por fim clicar em Inserir Citação. 
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D) Clicar no local do documento onde deverá ser inserida a tabela, depois na guia Inserir, no 

grupo Tabela, clicar em Tabela e, em seguida, arrastar para selecionar o número de linhas e 

de colunas desejadas. 

 

13. De acordo com o Calendário Básico de Vacinação de 2017, a vacina contra Febre Amarela deverá 

ser administrada aos idosos (60 anos ou mais) em: 

A) Dose única. 

B) 2 (duas) doses. 

C) 4 (quatro) doses. 

D) Reforço a cada 15 (quinze) dias. 

 

14. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas sobre as atribuições 

específicas do Agente Comunitário de Saúde segundo o disposto pela Portaria nº 2.488, de 21 de 

outubro de 2011: 

(__) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 

(__) Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 

(__) Cadastrar as pessoas de sua macroárea e manter os cadastros desatualizados 

A) F-F-V. 

B) F-V-F. 

C) V-V-F. 

D) V-F-V. 

 

15. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) tem como princípio fundamental: 

A) Notificar e investigar casos de doenças e agravos incluídos na lista nacional de doenças de 

notificação compulsória. 

B) Estimular e financiar asilos e creches que constam na lista nacional de doenças de notificação 

facultativa. 

C) Determinar e encaminhar os usuários de drogas ilícitas aos atendimentos nas Unidades 

Básicas de Saúde e à internação compulsória. 

D) Reavaliar e investigar casos de doenças em animais silvestres e seus agravos incluídos na lista 

nacional de doenças veterinárias. 

 

16. Assinale a alternativa que não representa corretamente as atividades dos profissionais de saúde 

na assistência à anticoncepção: 

A) Atividades educativas. 
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B) Aconselhamento. 

C) Eventos acadêmicos. 

D) Atividades clínicas. 

 

17. A Meningite é um processo inflamatório das meninges, isto é, das membranas que envolvem as 

estruturas anatômicas do sistema nervoso central. São sinais e sintomas específicos no diagnóstico 

da Meningite: 

A) Febre, enxaqueca, perda de peso, ressecamento da pele e alterações renais. 

B) Palidez, dor de garganta, febre baixa e cegueira temporária. 

C) Lesões do epitélio, diarreia, cegueira permanente, falta de apetite e febre alta. 

D) Febre, vômito e rigidez da nuca. 

 

18. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a finalidade institucional da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA): 

A) Promover a comercialização de planos de saúde à população, e realizar o controle sanitário 

da produção de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária especial. 

B) Promover a proteção da saúde da população, por meio do controle epidemiológico de doenças 

sexualmente transmissíveis. 

C) Promover a proteção da saúde da população, por meio do controle sanitário da produção e 

comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. 

D) Promover a proteção da saúde das crianças, por meio de campanhas de educação sobre a 

importância do uso de botas ortopédicas. 

 

19. Com base no disposto pela Lei nº 8.080/90, os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) são: 

I - dar assistência às pessoas por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde; 

II - identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde; 

III - conceder atendimento veterinário gratuito em todos os municípios do território nacional. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Todos os itens estão incorretos. 

D) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 

20. Entende-se por Atenção Básica à Saúde: 
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A) Um conjunto de ações estabelecidas no último nível de atenção dos sistemas de saúde, 

direcionadas à promoção de doenças, prevenção de drogas, tratamento e reabilitação. 

B) Um conjunto de ações estabelecidas no segundo nível de atenção dos sistemas de ensino, 

direcionadas à promoção da alfabetização, prevenção de fracassos, treinamento e habilitação. 

C) Um conjunto de ações estabelecidas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, 

direcionadas à promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação. 

D) Ações estabelecidas em nível internacional de atenção dos sistemas de saúde, direcionadas à 

promoção da qualidade de vida, prevenção de acidentes de trabalho, treinamento e 

habilitação. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

21. Levando-se em consideração o contexto do Texto, preencha corretamente a lacuna abaixo com a 

conjunção apropriada e assinale a alternativa que a representa: 

“A técnica de medir a massa de uma estrela utilizando a Teoria da Relatividade é muito 

important________________ é possível, assim, saber quantos anos lhe restam.” 

A) porque. 

B) por que. 

C) senão. 

D) conquanto. 

 

22. O pronome oblíquo “lhe” (linha 9), retirado do Texto, faz referência à seguinte pessoa gramatical 

do discurso: 
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A) Primeira pessoa do singular. 

B) Segunda pessoa do plural. 

C) Terceira pessoa do singular. 

D) Terceira pessoal do plural. 

 

23. Analise o trecho abaixo retirado do Texto e assinale a alternativa correta em relação a sua 

pontuação: 

“‘Esta técnica abre uma nova janela sobre um novo método para determinar a massa de uma estrela, 

um dado muito importante para saber, por exemplo, os anos de vida que lhe restam’ (...)” (linhas 6 a 9) 

A) Manteria a correção gramatical se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a 

palavra “técnica”. 

B) A supressão da vírgula após “estrela” manteria a correção gramatical do trecho. 

C) É facultativo adicionarmos uma vírgula imediatamente após a palavra “determinar”. 

D) As vírgulas que isolam o termo “por exemplo” são de uso obrigatório. 

 

24. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a palavra com sua classe gramatical e com o 

termo a que se relaciona no Texto: 

A) “internacional” (linha 1) – Advérbio de lugar e relaciona-se à palavra “equipe” (linha 1). 

B) “esta” (linha 6) – Pronome indefinido e relaciona-se à palavra “técnica” (linha 6). 

C) “abre” (linha 6) – Pronome oblíquo e relaciona-se à palavra “janela” (linha 6). 

D) “indiano” (linha 11) – Adjetivo e relaciona-se à palavra “pesquisador” (linha 11). 

 

25. Entre as palavras abaixo, assinale aquela acentuada pela mesma regra gramatical que o termo 

“técnica” (linha 6), retirado do Texto: 

A) Saída. 

B) Também. 

C) Poético. 

D) Amável. 

 

26. Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da palavra “auxílio” (linha 2), que a poderia 

substituir sem alteração do sentido do Texto: 

A) Gerência. 

B) Comedimento. 

C) Suporte. 

D) Sapiência. 



 

9 

 

27. Assinale a alternativa que apresenta uma oração em que há um verbo ou uma locução verbal que 

esteja no mesmo tempo e no mesmo modo que o verbo “mediu” (linha 1): 

A) O valor da inflação aumentara constantemente. 

B) A chuva tinha caído intensamente naquela noite. 

C) Espero que tenhamos feito sua vontade. 

D) Fiz o intercâmbio ano passado. 

 

28. Analisando-se o trecho destacado abaixo do Texto, assinale a alternativa correta: 

“Esta técnica abre uma nova janela sobre um novo método para determinar a massa de uma estrela, 

um dado muito importante para saber, por exemplo, os anos de vida que lhe restam" (...) 

A) Podemos concluir que a Teoria da Relatividade serve basicamente para mensurar a idade das 

estrelas. 

B) Apesar de a técnica não ser novidade, existem novos métodos para determinar a vida das 

estrelas. 

C) Além dos anos de vida restantes, a massa de uma estrela é um dado importante para outras 

informações. 

D) A palavra “estrela” destacada no trecho é classificada morfologicamente como adjetivo. 

 

29. As orações podem ser analisadas e divididas em termos essenciais, quais sejam: sujeito e 

predicado. Há um sujeito inexistente na seguinte oração: 

A) Não pode uma pessoa física pedir auxílio desse porte. 

B) Toda profissão tem técnicas específicas. 

C) Observe a seguir os ensinamentos. 

D) Há outras atividades no processo. 

 

30. A alternativa em que a lacuna pode ser corretamente preenchida pela forma “bastantes” é: 

A) Sei ________________ informações sobre o assunto. 

B) Na verdade, ninguém sabe ________________. 

C) Seria difícil entender o __________________. 

D) O trabalho não ficou bom o ________________. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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31. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a população estimada para o 

município de São José do Cedro – SC no ano de 2016, foi: 

A) Entre 2 (dois) e 5 (cinco) mil habitantes. 

B) Entre 13 (treze) e 14 (quatorze) mil habitantes. 

C) Superior a 30 (trinta) mil habitantes. 

D) Superior a 40 (quarenta) mil habitantes. 

 

32. Leia a notícia abaixo: 

Inflação oficial tem o menor resultado para maio em 10 anos. 

IPCA ficou em 0,31% no mês; em 12 meses, índice acumula variação positiva de 3,60%, também o menor 

patamar desde maio de 2007 e abaixo da meta do Banco Central. 

(fonte disponível em: g1.globo.com > acesso em 09 de junho de 2017) 

O trecho acima sobre a economia do Brasil no mês de maio de 2017 cita o IPCA, que é o: 

A) Índice de Preços ao Consumidor – Amplo. 

B) Indicativo de Preços ao Consumidor – Aleatório. 

C) Indicativo de Poder de Compras – Amplo. 

D) Índice de Poder de Compras – Abrangente.   

 

33. De acordo com a Lei Orgânica do Município de São José do Cedro - SC, o Poder Legislativo é 

exercido pela: 

A) Câmara dos Deputados. 

B) Justiça do Trabalho. 

C) Prefeitura Municipal. 

D) Câmara Municipal. 

 

34. Em 1871 a Lei do Ventre Livre decretou: 

A) Que toda a mulher escrava fosse considerada incapaz de cuidar de seus filhos. 

B) Que todos os escravos nascidos no Império fossem considerados estrangeiros. 

C) Que todos os filhos de mulher escrava, nascidos no Império, fossem considerados livres. 

D) Que todos os filhos primogênitos de mulher escrava, nascidos no Império, fossem afastados 

da família. 

 

35. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente as capitais dos Estados do Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Goiás: 

A) Campo Grande, Curitiba e Cuiabá. 
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B) Cuiabá, Campo Grande e Goiânia. 

C) Goiânia, Cuiabá e Rio Branco. 

D) Rio Branco, Cuiabá e Curitiba. 


