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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Guarujá do Sul 
Edital de Processo Seletivo nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 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. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

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

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Segundo a lei orgânica de saúde 8080/90, é exemplo de princípio organizativo do Sistema Único de 

Saúde (SUS): 

A) Equidade. 

B) Universalidade. 

C) Integralidade. 

D) Participação popular. 

 

02. Os serviços de saúde devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a 

uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios: 

A) Sanitários. 

B) Epidemiológicos. 

C) Demográficos. 

D) Culturais. 

 

03. A Constituição de 1988 foi um marco na história da saúde pública brasileira ao definir a saúde como: 

A) Direito de todos e dever do Estado. 

B) Bem estar biopsicossocial. 

C) Condicionantes e determinantes. 

D) Suplementar ao serviço privado. 

 

04. Está prevista no artigo 198 da Constituição Brasileira, inciso III, a “participação da comunidade” nas 

ações e serviços públicos de saúde, atuando na formulação e no controle da execução destes. Este 

princípio do SUS também é denominado: 

A) Integralidade das ações. 

B) Universalidade de acesso. 

C) Controle social. 

D) Autonomia dos usuários. 

 

05. Em um sistema de informações de saúde, o que é composto de dados com significado para quem os 

vê denomina-se: 

A) Conhecimento. 

B) Informação. 

C) Recurso. 

D) Tecnologia. 

 

06. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competência desenvolver, pesquisar 

e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação 

de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da: 

A) Política Nacional de Saúde. 

B) Política Nacional de Atenção Básica. 

C) Política de Gestão do SUS. 

D) Política Nacional de Consórcios de Saúde Suplementar. 
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07. É a base para operacionalizar os Sistemas de Informação em Saúde, sendo estes imprescindíveis a 

um gerenciamento eficiente e eficaz. Trata-se do: 

A) Boletim de Produção Ambulatorial (BPA). 

B) Ato de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC). 

C) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

D) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

 

08. Feita no período da pré-patogênese, desenvolve medidas de proteção específica do homem contra 

agentes patológicos ou estabelece barreiras contra os agentes do meio ambiente. Trata-se da 

prevenção: 

A) Primária. 

B) Secundária. 

C) Terciária. 

D) Quaternária. 

 

09. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A _____________________________ procura articular o enfoque populacional (promoção) com o enfoque de risco 

(prevenção) e o enfoque clínico (assistência), conforme a proposta da História Natural da Doença, porém 

com uma visão ampliada do processo saúde-doença, constituindo-se, assim, uma estratégia de 

organização de um conjunto heterogêneo de políticas e práticas que assumiriam configurações específicas 

dependendo da situação de saúde da população em cada localidade (país, estado, município).” 

A) Vigilância Sanitária. 

B) Vigilância Epidemiológica. 

C) Vigilância em Saúde. 

D) Vigilância do Trabalhador. 

 

10. As ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que denominamos organização da demanda 

englobam: 

A) Avisar reuniões de hipertensos, diabéticos, gestantes, mulheres. 

B) Agendamentos de consultas, preventivo, puericultura e visitas domiciliares. 

C) Orientações individuais aos grupos de risco. 

D) A verificação de presença do mosquito da dengue e a verminose, e o plantio de hortas. 

 

11. Sobre as tarefas de planejamento realizadas pelos ACS, a identificação das microáreas de risco 

ocorre após: 

A) O cadastramento das famílias. 

B) O diagnóstico comunitário. 

C) O mapeamento. 

D) A visita domiciliar. 

 

12. Sobre os requisitos para ser ACS, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que 

traz a sequência correta: 

(__) - Possuir idade mínima de 25 anos; 

(__) - Saber ler e escrever; 
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(__) - Residir na comunidade há pelo menos 2 anos. 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

(TEXTO) 

 
 

13. Com base no Texto, analise: 

I - Os Estados Unidos vem sofrendo com temperaturas negativas; 

II - Em diferentes partes do mundo, uma onda de frio e calor extremos tem causado problemas; 

III - Pelo menos 21 pessoas morreram na onda de frio que ocorreu na Austrália. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. Em relação à pontuação do Texto, analise. 

I - Manteria a correção gramatical se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra 

“extremos” (linha 1); 

II - Não acarretaria erro gramatical caso suprimíssemos as vírgulas presentes na linha 9 do Texto; 

III - Acarretaria erro gramatical caso suprimíssemos a vírgula presente na linha 4 do Texto.  
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Dos itens acima:  

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

15. “O norte dos Estados Unidos foi tomado, no dia 31 de janeiro, por vento e temperaturas polares vindas 

do Ártico.” (linhas 1 e 2). Assinale a alternativa que apresenta o sujeito da oração principal acima: 

A) “O norte” 

B) “Estados Unidos” 

C) “O norte dos Estados Unidos” 

D) “foi tomado” 

 

16. A partícula “que” empregada na linha 6 exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Pronome adjetivo. 

C) Conjunção integrante. 

D) Preposição. 

 

17. A palavra “recordes” (linha 4), exerce função sintática de: 

A) Adjunto adverbial. 

B) Adjunto adnominal. 

C) Complemento nominal. 

D) Adjetivo. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do município de Guarujá do Sul - SC, assinale a alternativa incorreta: 

A) Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, o povo é soberano e a ele pertence 

o poder. 

B) São símbolos do Município: a Bandeira, o Hino e o Brasão, representativos de sua cultura e 

história.  

C) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal com autonomia política, administrativa e 

financeira, composta por vereadores, representantes do povo, na forma da Constituição Federal.  

D) São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador, na forma da lei federal: 

a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o 

domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de dezesseis anos, ser 

alfabetizado ou não.  

 

19. O conjunto de campos petrolíferos do pré-sal brasileiro se estende entre o litoral dos estados do: 

A) Espírito Santo até Santa Catarina. 

B) Rio Grande do Sul até São Paulo. 

C) Paraná até Rio Grande do Norte. 
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D) Rio de Janeiro até Maranhão. 

 

20. O Cubismo ganhou espaço no Brasil somente depois da Semana de Arte Moderna de 1922, no 

entanto, não existem no País artistas que apresentaram obras com características exclusivas do 

Cubismo. Os artistas brasileiros receberam fortes influências, mas apenas mostrando características 

mescladas do cubismo com outras expressões artísticas em suas obras. Nessas condições, podemos citar 

obras dos artistas: 

I - Tarsila do Amaral; 

II - Anita Malfatti; 

III - Vicente do Rego Monteiro; 

IV - Michelangelo Buonarotti.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

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

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

 


