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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São José do Cedro 
Edital de Concurso Público nº 003/2019 

___________________________________________________________________ 

 

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 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. 

 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 03h00min, 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 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Até um ano de idade, a criança deverá ter recebido, pelo menos uma dose, das seguintes vacinas, 

exceto: 

A) Pentavalente. 

B) Rotavírus humano. 

C) Pneumo 10 valente. 

D) Tetraviral. 

 

02. As ações de vacinação nas áreas indígenas competem a qual dos órgãos a seguir? 

A) Secretaria Especial de Saúde Indígena. 

B) Secretaria Estadual de Saúde Indígena. 

C) Secretaria Municipal de Saúde Indígena. 

D) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

 

03. Com relação aos atalhos disponíveis no Word 10, para salvar um documento deve-se utilizar: 

A) CTRL + B. 

B) CTRL + F. 

C) CTRL + T. 

D) CTRL + S. 

 

04. O atalho CTRL + Z utilizado no Word 10 é indicado para: 

A) Recortar o texto selecionado. 

B) Desfazer a última ação. 

C) Formatar as letras para maiúsculas. 

D) Sublinha somente as palavras, mas não os espaços. 

 

05. Considere o texto a seguir: 

 
Sobre a formatação do texto acima podemos afirmar que: 

A) Fonte: Calibri; texto: Justificado. 

B) Fonte: Arial; texto: Centralizado. 

C) Fonte: Times New Roman; Texto: Justificado. 

D) Fonte: Courier New; texto: Centralizado. 

 

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

“A tuberculose (TB) pode ser causada por qualquer uma das sete espécies que integram o complexo 

______________ tuberculosis.” 

A) Corynebacterium. 

B) Treponema. 

C) Mycobacterium. 

D) Schistosoma. 
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07. Sobre o risco de adoecimento por tuberculose nas populações vulneráveis, qual das populações 

indicadas a seguir são as de menor risco de adoecimento? 

A) Indígenas. 

B) Presidiários. 

C) População LGBTI. 

D) Pessoas vivendo em situação de rua. 

 

08. O coeficiente de mortalidade de tuberculose por Unidades Federadas foi divulgado em 2016 pelo 

SINAN e pelo IBGE. Segundo esses dados é correto afirmar que os maiores índices se concentram em 

qual dos estados a seguir? 

A) São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. 

B) Amazonas e Pernambuco. 

C) Acre, Rondônia e Roraima. 

D) Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 

09. Para tratar de forma adequada e oportuna todos os casos diagnosticados de tuberculose visando à 

integralidade do cuidado, o Ministério da Saúde recomenda as seguintes ações, exceto: 

A) Desenvolver ações que favoreçam a adesão ao tratamento da tuberculose, como o tratamento 

diretamente observado e outras. 

B) Organizar a rede de atenção local, tendo em vista a organização da atenção básica, unidades de 

pronto atendimento, referências e hospitais para favorecer o acesso e a qualidade da assistência. 

C) Fortalecer a rede de diagnóstico laboratorial existente no país. 

D) Integrar o cuidado do paciente com tuberculose com outros equipamentos da rede da saúde e 

assistência social. 

 

10. “BRASÍLIA – O Secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber Oliveira, disse 

considerar que o Município e a região metropolitana de São Paulo vivem numa situação de emergência de 

saúde local por causa do Sarampo. O estado paulista registrou até o momento 2.299 infecções, quase a 

totalidade dos dados nacionais.” 
Fonte:https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,sarampo-faz-ministerio-da-saude-declarar-emergencia-na-grande-sao-paulo,70002986809 

Com vistas ao aumento de casos de Sarampo no Brasil, o Agente Comunitário de Saúde, quando realizar 

visita domiciliar de casos suspeitos, deve utilizar como Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Obrigatório: 

A) Luvas de procedimento. 

B) Avental descartável. 

C) Óculos de acrílico. 

D) Máscara PFF2/N95. 

 

11. Visto a grande repercussão dos casos de Sarampo no Brasil, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

devem atentar-se para vacinação contra a doença. A primeira dose da vacina contra o sarampo deve ser 

administrada aos: 

A) 6 meses. 

B) 9 meses. 

C) 12 meses. 

D) 15 meses. 
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12. Para fins de vigilância compulsória, considera-se doença: 

A) Qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias 

nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões 

decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada. 

B) Enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa 

representar um dano significativo para os seres humanos. 

C) Doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde pública. 

D) Situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou 

epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico epidemiológico 

das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a 

severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizootias ou agravos decorrentes 

de desastres ou acidentes. 

 

13. São doenças/agravos de notificação compulsória imediata, exceto: 

A) Casos de dengue. 

B) Botulismo. 

C) Doença aguda pelo vírus Zika em gestante. 

D) Doença Meningocócica e outras meningites. 

 

14. São doenças/agravos de notificação compulsória semanal, exceto: 

A) Esquistossomose. 

B) Hanseníase. 

C) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

D) Varicela - caso grave internado ou óbito. 

 

15. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, 

são consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde (ACS), em sua área geográfica de 

atuação: 

I. A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural; 

II. O detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos a suas atribuições, 

para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde; 

III. A mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as 

áreas de saúde e socioeducacional. 

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) Todos os itens estão corretos. 
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16. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, 

desde que o ACS tenha concluído curso técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, são 

atividades do Agente, em sua área geográfica de atuação, assistidas por profissional de saúde de nível 

superior, membro da equipe, a verificação antropométrica. Essa verificação inclui: 

A) Mensuração dos sinais vitais (temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e 

pressão arterial). 

B) Medição da glicemia capilar e do colesterol capilar. 

C) Realização dos testes rápidos de HIV e Hepatites. 

D) Medição do peso e altura e dados infantis como perímetro cefálico e torácico. 

 

17. O ACS é ativo na participação na elaboração, na implementação, na avaliação e na reprogramação 

permanente dos planos de ação para: 

A) Levantamentos socioepidemiológicos. 

B) Enfrentamento de determinantes do processo saúde-doença. 

C) Prevenção e controle de agravos à saúde. 

D) Comunicação de fatos à autoridade sanitária responsável. 

 

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

“_______________ permitem conhecer a estrutura de uma população em determinada área geográfica, por 

sexo, idade, constituindo as “pirâmides de população”, estado civil, religião, nacionalidades e outras 

características sociais, econômicas e culturais.” 

A) Registro de nascimentos vivos. 

B) Registro de mortos e óbitos. 

C) Classificação Internacional de Doenças. 

D) Censos populacionais periódicos ou ocasionais. 

 

19. Sobre a Lei no 8.080/90, qual das alternativas a seguir descreve o princípio do Sistema Único de 

Saúde (SUS) integralidade? 

A) É a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

B) É o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

C) É o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

D) É a organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de 

violência doméstica em geral. 

 

20. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete definir e coordenar os sistemas de: 

A) Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. 

B) Controle das agressões ao meio ambiente. 

C) Saneamento Básico e Controle ambiental. 

D) Substâncias e serviços de consumo e uso humano. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: O texto abaixo foi retirado do livro Comer, Rezar, Amar de Elizabeth Gilbert. Leia-o 

atentamente e responda as questões de nº 21 a nº 25. 

 

 
 

21. Em “Pior ainda, depois que acordo, minha mente tem se descontrolado de novo, traindo-me e levando-

me a um estado de pânico que eu não sentia desde o pior período dos meus anos de divórcio”, os termos 

destacados são classificados como: 

A) Próclise. 

B) Mesóclise. 

C) Ênclise. 

D) Cóclise. 

 

22. Com base na leitura desse trecho, podemos afirmar que a narradora: 

A) Sente-se feliz por ter vivido os fatos mencionados, pois de certa forma, ela nos mostra o quanto 

amadureceu. 

B) Sente-se confusa por ser obrigada a reviver seu passado constantemente, além do paradoxo que 

seus desejos lhe trazem. 

C) Sente-se realizada com o fim de seu casamento, pois a partir disso, conheceu David. 

D) Sente-se frustrada por não dormir direito há quase quatro noites, pois seus pesadelos têm sido 

recorrentes. 
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23. Em “Por duas noites seguidas, eu havia sonhado que uma cobra entrava no meu quarto”, o termo 

destacado é: 

A) Numeral ordinal. 

B) Numeral cardinal. 

C) Numeral multiplicativo. 

D) Numeral coletivo. 

 

24. No trecho “Em minha mente, discuto com ele, zangada e sentindo-me sozinha, e lembro-me de cada 

coisa que ele disse ou fez para me magoar. Além disso, não consigo parar de pensar em nossa felicidade 

juntos, no delírio emocionante de quando as coisas iam bem.”, exerce a função de conjunção aditiva: 

A) Além disso. 

B) Que. 

C) Com. 

D) Em. 

 

25. Sobre a ortografia do texto, assinale a alternativa correta: 

A) A palavra “auspicioso” (linha 3) está grafada incorretamente. 

B) A palavra “divórcio” (linha 12) está acentuada incorretamente. 

C) Há erro de concordância verbal na linha 10. 

D) Nenhuma das alternativas acima contempla erros ortográficos no texto. 

 

26. Se o verbo “precisar” fosse conjugado na 1ª pessoa do Singular do Pretérito Perfeito do Modo 

Indicativo, a alternativa correta seria: 

A) Precisávamos. 

B) Preciso. 

C) Precisei. 

D) Precisara. 

 

27. Assinale a alternativa que não ocorre o uso da crase. 

A) Não vou a lojas que não aceitam cartão de crédito. 

B) Fomos aquele bar na rua quinze. 

C) Vamos a Bahia. 

D) Frente a situação, fiz o que pude. 

 

28. Complete as lacunas abaixo: 

 Hoje vou fazer ___________ no cabelo. 

 Otávio, não ____________ em meus materiais de trabalho. 

 Foi aprovada a lei que ______________ o aborto! 

Assinale a alternativa que preencha adequadamente as lacunas acima: 

A) Mechas – Mexa – Descriminaliza. 

B) Mexas – Mecha – Descriminaliza. 

C) Mexas – Mexa – Discriminaliza. 

D) Mechas – Mexa – Discriminaliza. 
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29. Sabendo que (V) é verdadeiro e (F) é falso, julgue as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 

contendo a ordem correta das respostas, de cima para baixo: 

(__) - Pausa indicativa de uma frase não concluída: vírgula, travessão, parêntese, ponto e vírgula, dois 

pontos; 

(__) - Pausa indicativa do término de um discurso: ponto final, ponto de exclamação e ponto de 

interrogação; 

(__) - Pausa indicativa de um estado emotivo ou intenção: ponto de interrogação, ponto de exclamação, 

reticências, ponto e vírgula e travessão. 

A) V – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – V – V. 

D) F – F – F. 

 

30. Analise a tirinha abaixo: 

 

 
 

É exemplo de interjeição: 

A) Ai! 

B) Snap! 

C) Bem! 

D) Mais uma! 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Segundo a Lei Orgânica de São José do Cedro – SC, compete privativamente ao Município no exercício 

de sua autonomia: 

I. Arrecadar e aplicar as rendas que lhe pertencerem; 

II. Dispor sobre administração, utilização e alienação de seus bens; 

III. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos. 

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) Todos os itens estão corretos. 
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32. Tendo em vista os aspectos de Santa Catarina, analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“A vegetação mais comum é a ___________________________ (abrange mais da metade do território catarinense, 

ocupando toda a porção norte do estado e parte do centro). Mas há também manguezais (no litoral), uma 

parte tropical da mata Atlântica, mata subtropical e campos.” 

A) Mata dos cocais. 

B) Mata de araucárias.  

C) Mata dos pampas. 

D) Caatinga. 

 

33. O município de São José do Cedro - SC é banhado pelos rios, exceto: 

A) Peperi-Guaçú.  

B) Tracutinga. 

C) Capetinga.  

D) Lageado Grande. 

 

34. A população de Santa Catarina tem forte influência das: 

A) Colônias alemã, italiana e açoriana. 

B) Colônias açoriana, chinesa e italiana.  

C) Colônias colombiana, argentina, e açoriana. 

D) Colônias italiana, colombiana e japonesa. 

 

35. Com base na notícia a seguir e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Fifa divulga o logo da Copa do Mundo de 2022, no __________. Curvas fazem alusão às ondulações das dunas 

do deserto do país e ao símbolo do infinito.” 
(Fonte adaptada: https://globoesporte.globo.com/>acesso em 03 de setembro de 2019) 

A) México. 

B) Japão.  

C) Chile. 

D) Catar. 

 


