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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

25 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

EP1 Agente Comunitário de Saúde
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Língua Portuguesa 5 questões

Ou isto ou aquilo

Ou se tem chuva e não se tem sol, 
ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 
ou se põe o anel e não se calça a luva!

Quem sobe nos ares não fica no chão, 
quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa 
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 
ou compro o doce e gasto o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo… 
e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo, 
se saio correndo ou fico tranquilo.

Mas não consegui entender ainda 
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

Cecília Meirelles - 1964

1. O poema reproduzido é tão importante que deu 
nome ao livro que reúne 57 poemas de Cecília Mei-
relles. Lançado em 1964, Ou isto ou aquilo continua 
a ser um clássico da literatura que vem percorrendo 
gerações.

Assinale a alternativa correta em relação ao poema.

a. SQUARE O eu-lírico está cansado de viver “no chão” e, 
por isso, gostaria de poder voar livremente.

b. SQUARE O uso repetido da palavra “ou” demonstra que 
o eu-lírico encontra-se decidido em relação às 
oportunidades que se apresentam.

c. SQUARE O eu-lírico canta o poema em tom de tristeza, 
pois se encontra impedido de realizar seus 
sonhos.

d. SQUARE O eu-lírico brinca com as palavras porque já 
não pode mais fazer escolhas, o que o deixa 
confuso e inquieto.

e. Check-square Como pano de fundo, o texto expressa a duali-
dade que o ser humano encontra ao longo de 
sua vida.

2. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estejam corretamente separadas em sílabas.

a. SQUARE anel • con-se-gui
b. SQUARE tran-qui-lo • do-is
c. Check-square me-lhor • cor-ren-do
d. SQUARE di-nhe-i-ro • es-co-lhen-do
e. SQUARE in-te-i-ro • gran-de

3. Assinale a alternativa que apresenta substantivos 
femininos formados apenas por heteronímia.

a. Check-square Mãe • dama • nora
b. SQUARE Avó • irmã • matrona
c. SQUARE Menina • elefanta • aviadora
d. SQUARE Madrasta • infanta • senhora
e. SQUARE Abelha • fêmea • valentona

4. Assinale a alternativa que apresenta apenas subs-
tantivos no grau diminutivo sintético.

a. SQUARE Riacho • burrico • balaço
b. Check-square Sacola • namorico • fogacho
c. SQUARE Fornalha • espadim • selim
d. SQUARE Casinha • poemeto • gentalha
e. SQUARE Muralha • glóbulo • mosquito

5. Assinale a alternativa em que a informação entre 
parênteses condiz com a frase que a antecede.

a. SQUARE A garota que me atendeu no balcão era super-
simpática. (comparativo de superioridade)

b. SQUARE O melhor lugar do mundo é onde no sentimos 
bem acolhidos. (comparativo de superioridade)

c. SQUARE Marina era tão alta quanto sua prima Denise 
aos onze anos de idade. (superlativo sintético 
de igualdade)

d. Check-square A inveja não é menos perigosa do que a men-
tira, a vaidade e a cólera. (comparativo de 
inferioridade)

e. SQUARE As taxas cobradas pelos bancos brasileiros são 
as mais altas de todo o continente americano. 
(superlativo absoluto)
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Matemática Básica 5 questões

6. João comprou 8 ovos, sendo o preço da dúzia 
igual a R$ 9,00 e o preço de cada ovo proporcional ao 
preço da dúzia. Além dos ovos, gastou R$ 4,00 em um 
refrigerante. João pagou sua compra em dinheiro e o 
troco que recebeu foi igual ao valor de sua compra.

Portanto, o valor que João deu para pagamento de 
sua compra foi de:

a. SQUARE R$ 10,00.
b. SQUARE R$ 15,00.
c. Check-square R$ 20,00.
d. SQUARE R$ 30,00.
e. SQUARE R$ 40,00.

7. Uma fábrica armazena uma certa quantidade do 
produto A em 27 caixas, colocando 15 unidades do 
produto A em cada caixa.

Se é possível colocar até 81 unidades do produto A 
em cada caixa, então o número mínimo de caixas 
necessárias para fazer o armazenamento mencionado 
é igual a:

a. SQUARE 4.
b. Check-square 5.
c. SQUARE 9.
d. SQUARE 10.
e. SQUARE 15.

8. Em um supermercado, o preço do quilo da carne 
de boi é o dobro do preço do quilo da carne de frango.

Se 5 quilos de carne de boi custam R$ 120,00, então o 
preço de 6 quilos de carne de frango é:

a. SQUARE Maior que R$85,00.
b. SQUARE Maior que R$ 80,00 e menor que R$ 85,00.
c. SQUARE Maior que R$75,00 e menor que R$80,00.
d. Check-square Maior que R$70,00 e menor que R$75,00.
e. SQUARE Menor que R$70,00.

9. Um pai decide dividir R$ 90 entre seus dois filhos, 
de maneira proporcional a suas idades.

Se o filho mais velho tem 15 anos e o mais novo tem 
10 anos, então o filho mais velho receberá:

a. SQUARE Mais do que R$ 58,00.
b. SQUARE Mais do que R$ 55,00 e menos que R$ 58,00.
c. Check-square Mais do que R$ 52,00 e menos que R$ 55,00.
d. SQUARE Mais do que R$ 49,00 e menos que R$ 52,00.
e. SQUARE Menos do que R$ 49,00.

10. Em uma empresa 4 funcionários limpam 15 escri-
tórios por dia. Logo, quantos funcionários são neces-
sários para limpar 105 escritórios por dia?

a. Check-square Mais do que 25.
b. SQUARE Mais do que 20 e menos que 25.
c. SQUARE Mais do que 15 e menos que 20.
d. SQUARE Mais do que 10 e menos que 15.
e. SQUARE Menos do que 10.

Conhecimentos Específicos 15 questões

11. Cólera é infecção intestinal aguda, causada pela 
enterotoxina do Vibrio cholerae, podendo se apre-
sentar de forma grave, com diarreia aquosa e profusa, 
com ou sem vômitos, dor abdominal e câimbras.

O modo de transmissão dessa doença se faz:

a. SQUARE Pelo contato íntimo pessoa-pessoa.
b. Check-square Pela ingestão de água ou alimentos conta-

minados por fezes ou vômitos de doente ou 
portador.

c. SQUARE Pela picada da fêmea do mosquito Aedes 
aegypti, no ciclo homem - Aedes aegypti 

- homem.
d. SQUARE Pela picada de Triatomíneos hematófagos, 

conhecidos como “barbeiros” e inoculação do 
Vibrio cholerae.

e. SQUARE Por gotículas de saliva, tosse ou espirros de 
outras pessoas portadoras do Vibrio cholerae.
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15. O Agente Comunitário de Saúde deverá ser sele-
cionado por meio de processo seletivo, residir na pró-
pria comunidade, ter espírito de liderança e de solida-
riedade, e preencher os seguintes requisitos:

a. SQUARE Idade mínima de 18 anos; ser do gênero femi-
nino;  residir na comunidade há pelo menos 
dois anos;  ter disponibilidade de tempo inte-
gral para exercer suas atividades. 

b. Check-square Idade mínima de 18 anos;  saber ler e escre-
ver;  residir na comunidade há pelo menos dois 
anos;  ter disponibilidade de tempo integral 
para exercer suas atividades. 

c. SQUARE Idade mínima de 18 anos;  ter ensino funda-
mental completo;  residir na comunidade há 
pelo menos dois anos;  ter disponibilidade de 
tempo parcial para exercer suas atividades. 

d. SQUARE Idade mínima de 21 anos;  ter ensino funda-
mental completo;  residir na comunidade há 
pelo menos dois anos;  ter disponibilidade de 
tempo parcial para exercer suas atividades. 

e. SQUARE Idade mínima de 21 anos;  ter curso técnico de 
enfermagem;  residir na comunidade há pelo 
menos quatro anos;  ter disponibilidade de 
tempo integral para exercer suas atividades. 

16. O calendário de vacinação da rede pública no 
Estado de Santa Catarina, atualizado em 2018, prevê 
na vacinação contra Hepatite B na criança:

a. Check-square Uma dose ao nascer ou 3 doses 0, 30, 180 
dias, se não vacinado anteriormente ou para 
completar esquema já iniciado, independente-
mente da idade.

b. SQUARE Uma dose ao nascer e anualmente até os 
6 anos de vida.

c. SQUARE 2 doses, a primeira aos 2 meses e a segunda aos 
4 meses de vida.

d. SQUARE 3 doses, uma ao nascer e as outras com 3 meses 
e 6 meses de vida.

e. SQUARE 3 doses, uma ao nascer as outras com 6 meses e 
12 meses de vida.

12. O desenvolvimento de ações por meio dos Agen-
tes Comunitários de Saúde (ACS) se dá por pessoas 
escolhidas dentro da própria comunidade para atua-
rem junto à população, no programa conhecido por:

a. SQUARE Estratégia de Saúde da Famíla (ESF).
b. SQUARE Cartão Nacional de Saúde (CNS).
c. SQUARE Programa HumanizaSUS.
d. SQUARE Programa de Saúde da Família (PSF).
e. Check-square Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS).

13. Não é atribuição do Agente Comunitário de 
Saúde:

a. SQUARE Incentivar o aleitamento materno.
b. SQUARE  Visitar no mínimo uma vez por mês cada famí-

lia da sua comunidade.
c. Check-square Realizar a vacinação periódica das crianças por 

meio do cartão de vacinação e de gestantes.
d. SQUARE Identificar as situações de risco e encaminhá-las 

aos setores responsáveis.
e. SQUARE Pesar e medir mensalmente as crianças meno-

res de dois anos e registrar a informação no 
Cartão da Criança.

14. Uma das primeiras etapas do trabalho junto à 
comunidade pelo Agente Comunitário de Saúde 
consiste em registrar na ficha de cadastro do Sistema 
de Informação de Atenção Básica (SIAB) informações 
sobre cada membro da  família assistida em relação às 
variáveis que influenciam a qualidade da saúde, como 
situação de moradia, condições de saúde, etc…

Essa etapa é chamada de:

a. SQUARE Mapeamento.
b. SQUARE Planejamento.
c. SQUARE Territorialização.
d. Check-square Cadastramento/diagnóstico.
e. SQUARE Identificação de microáreas de risco.
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20. Com uma relativa frequência, a imprensa noticia 
casos de Meningite Meningocócica que ocorreu em 
diversas cidade do Estado de Santa Catarina.

A forma de transmissão dessa doença é por:

a. SQUARE Exposição à urina de animais infectados, princi-
palmente roedores.

b. SQUARE Contato prolongado de indivíduos suscetíveis 
com pacientes bacilíferos não tratados, espe-
cialmente no ambiente intradomiciliar.

c. SQUARE Contato sexual, com penetração da bactéria 
através da pele ou mucosa com solução de 
continuidade.

d. Check-square Contato íntimo de pessoa a pessoa (pessoas 
que residem no mesmo domicílio ou que com-
partilham o mesmo dormitório em internatos, 
quartéis, creches, etc.), através de gotículas das 
secreções da nasofaringe.

e. SQUARE Meio de veiculação hídrica e alimentar, cuja 
transmissão pode ocorrer pela forma direta, 
pelo contato com as mãos do doente ou por-
tador, ou forma indireta, guardando estreita 
relação com o consumo de água ou alimentos 
contaminados com fezes.

21. Assinale a alternativa correta que se refere exclu-
sivamente às doenças sexualmente transmissíveis:

a. SQUARE Tétano, tuberculose e malária.
b. SQUARE Dengue, Zica e infecção pelo HPV.
c. SQUARE Herpes simples, hepatite e tuberculose.
d. SQUARE Uretrites, infecção urinária e dengue.
e. Check-square Infecção pelo HIV, gonorreia e sífilis.

22. Das doenças sexualmente transmissíveis, os 
termos blenorragia, blenorreia, esquentamento, pin-
gadeira, purgação, fogagem, gota matutina são colo-
quialmente referidos pela população para a(s):

a. SQUARE AIDS.
b. SQUARE Sífilis.
c. Check-square Gonorreia.
d. SQUARE Infecção pelo HPV.
e. SQUARE Uretrites inespecíficas.

17. Nas doenças infectocontagiosas virais imunopre-
veníveis, a forma mais efetiva de controle de um surto 
ou uma epidemia é por meio de:

a. SQUARE Isolamento de casos contagiantes.
b. SQUARE Identificação de contatos.
c. Check-square Vacinação.
d. SQUARE Antibioticoterapia profilática.
e. SQUARE Internação hospitalar em unidade de 

isolamento.

18. Algumas doenças infectocontagiosas dependem 
de vetores para sua disseminação.

Os vetores mosquitos do gênero Aedes persistem 
na natureza e fazem o ciclo de transmissão homem - 
Aedes aegypti - homem na(no):

a. SQUARE Cólera.
b. Check-square Dengue.
c. SQUARE Leishmaniose.
d. SQUARE Febre tifoide.
e. SQUARE Tétano.

19. O diabetes é uma doença silenciosa, muito preva-
lente em nosso meio e na maioria das vezes diagnosti-
cada somente quando surgem complicações.

São fatores de risco para o diabetes que podem ser 
prevenidos na atenção básica:

1. Glicose elevada
2. Pressão sanguínea alta
3. História familiar positiva para diabetes
4. Sedentarismo e falta de atividades físicas
5. Grande quantidade de gordura abdominal 

(obesidade)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

23. Na saúde da criança em nosso meio, as parasi-
toses intestinais permanecem com uma prevalência 
ainda elevada.

A forma de infestação intestinal causada por helmin-
tos, que tem como característica principal o prurido 
retal, frequentemente noturno, que causa irritabilidade, 
desassossego, desconforto e sono intranquilo é a:

a. Check-square Enterobíase.
b. SQUARE Ascaridíase.
c. SQUARE Giardíase.
d. SQUARE Amebíase.
e. SQUARE Estrongiloidíase.

24. A importância de se reconhecer na comunidade 
as pessoas que têm hipertensão arterial se deve princi-
palmente à prevenção de complicações dessa doença, 
principalmente entre pessoas acima de 50 anos.

Uma das complicações mais temidas e graves da 
hipertensão é a(o):

a. SQUARE Insuficiência renal aguda.
b. SQUARE Cirrose e falência hepática.
c. SQUARE Trombose de membros inferiores.
d. Check-square Acidente vascular encefálico – derrame.
e. SQUARE Hiperglicemia e o coma diabético.

25. Em 2005, a vigilância epidemiológica de Santa 
Catarina já confirmou vários casos da doença de Cha-
gas, principalmente na região norte do Estado.

Essa doença tem como vetor:

a. Check-square Os Triatomíneos hematófagos, conhecidos 
como “barbeiros”.

b. SQUARE Caramujos do gênero Biomphalaria: B. glabrata, 
B. tenagophila, B. straminea.

c. SQUARE A fêmea do mosquito Aedes aegypti.
d. SQUARE Os animais Roedores silvestres-campestres e 

sinantrópicos (Rattus rattus, Mus musculus).
e. SQUARE Os suínos, através da ingesta de carne mal 

cozida, que contém as larvas.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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