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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 45 (quarenta e cinco) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de resposta, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

Boa prova! 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MICROÁREA 01
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

Episódio Final da Saga Star Wars é marco na vida de fãs da série 

 

Por Daniel Salgado 
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A an...iedade pelo próximo novo Star Wars tomou conta da internet e dos cinemas do 

Brasil. O filme que estreia nesta quinta-feira promete ser uma das maiores bilheterias da história 

e fechará um arco de 9 filmes, que começou em 1977. Mas, para os megafãs da saga, a 

antecipação atingiu níveis astronômicos. 

Um fenômeno pop desde o lançamento de “A Nova Esperança”, os filmes de George Lucas 

são responsáveis por uma das maiores comunidades de fãs do mundo. E boa parte deles foram 

cativados pelas aventuras dos Skywalker ainda na infância, como no caso da carioca Nadja Lirio. 

Apresentada ___ série aos 7 anos pelos primos, a advogada se apaixonou pela trilogia 

original de filmes — que correspondem aos episódios IV, V e VI. Desde então, sua paixão pela 

franquia só aumentou e hoje engloba não só os filmes, mas também as séries de TV, livros, 

histórias em quadrinhos e videogames. 

Mas a influência da criação de George Lucas na vida de Nadja não para por aí. Ela, cujo 

personagem favorito é Chewbacca, descreve a saga como um “ponto central na própria” vida. O 

amor pelo universo de Yoda e Darth Vader é tão grande que foi até tema do seu casamento: a 

cerimônia contou com Stormtroopers, um manto de Jedi para o pastor, uma miniatura da 

Millenium Falcon e até um túnel de sabres de luz. 

A escolha do tema não foi ___ toa: Rafael, marido de Nadja, também é um super-fã de 

Star Wars. O casal, que se conheceu ainda adolescente, acompanha o universo da saga de 

pertinho. Desde 2013 eles fazem parte do fã-clube da franquia no Brasil, o Conselho Jedi, que 

tem 17 mil membros. O grupo organiza eventos em diversas cidades do país e a Jedicon, a 

maior conferência nacional do assunto. 

Apesar do desejo pela conclusão do arco de histórias criado por George Lucas, Nadja 

aguarda os próximos passos da franquia. A Disney, que comprou a série por US$ 3 bilhões, não 

anunciou novas trilogias, mas acabou de inaugurar um parque de diversões e tem séries de TV e 

livros encaminhados. 

“Queria ver e...pandirem a história além dos Skywalker. A galáxia é muito maior do que 

eles, e a história desse mundo existe há milênios. E queria que mostrassem a força longe dos 

Sith e Jedi”, conta Nadja. 

Quem também tem certeza de que a saga não acabará por aqui é Fabíola Venerando. Fã 

da saga desde os 8 anos, a empresária paulista considera que o universo dos Jedis e Sith ainda 

dá pano pra manga. 

“Acho que o filme vai acabar uma história, mas ainda tem muita coisa para ser contada. 

Só não dá para continuar a saga dos Skywalkers. Seria um tiro no pé, querer fazer por fazer”, 

argumenta. 

Parte do Conselho Jedi de São Paulo há mais de uma década, Fabíola participa ativamente 

das atividades do grupo. Ao lado do marido, que também faz parte, ela participa ativamente da 

Jedicon, que reuniu 3 mil pessoas, e ajuda a marcar reuniões ao longo do ano para os fãs em 

livrarias ou auditórios. 

A estreia de “A Ascensão Skywalker” mobilizou Fabíola e o Conselho. Ela, que assistiu ao 

filme numa pré-estreia na terça-feira, também foi ___ outra se...ão na quarta-feira. Para coroar, 

ela irá acompanhar uma terceira exibição na quinta, numa sala lotada apenas de membros do fã-

clube. 

Em conversa com ÉPOCA na segunda-feira, antes de conferir o capítulo final da saga da 

família mais famosa do cinema —, a fã de Darth Vader falou sobre as precauções para o grande 

momento. 

“Não costumo criar expectativas e tento ir de cabeça aberta. Só estou tentando escapar 

de todos os spoilers possíveis. De resto, quero me divertir”, confessa. 

 
(Disponível em: https://epoca.globo.com/ – texto adaptado especialmente para esta prova) 
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QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. O texto apresenta histórias de fãs que, de alguma forma, têm suas vidas marcadas pelos filmes 

da saga de George Lucas. 

II. Para uma das fãs, ainda há muito que ser contado a respeito da família protagonista da série. 

III. A empresa que comprou os direitos da franquia de filmes não tem novos projetos em relação a 

novos lançamentos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 02 – Considerando o que é dito no texto, assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

produto licenciado que usa Star Wars como temática. 
 

A) Filmes. 

B) Livros. 

C) Videogames. 

D) Histórias em quadrinhos. 

E) Calçados. 
 

 

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 08, 17 e 40. 
 

A) à – à – à 

B) à – à – a 

C) a – a – à 

D) a – à – à 

E) à – a – à 
 

 

QUESTÃO 04 – Considerando o sistema ortográfico vigente, assinale a alternativa que completa, 

correta e respectivamente, os tracejados das linhas 01, 26 e 40. 
 

A) c – x – ç 

B) c – s – ç 

C) s – s – ss 

D) s – x – ss 

E) s – x – ç 
 

 

QUESTÃO 05 – Considerando o acordo ortográfico vigente, na linha 03, tem-se a palavra “megafãs” 

grafada sem hífen. Assinale a alternativa cuja grafia esteja INCORRETA segundo essas normas. 
 

A) Pós-graduação. 

B) Minissaia. 

C) Co-operar. 

D) Hiper-resistente. 

E) Extrarregular. 
 

 

QUESTÃO 06 – Considerando o título do filme “A Ascensão Skywalker”, assinale a alternativa que 

apresenta sinônimo possível para o vocábulo “ascensão”, desconsiderando eventuais alterações de 

gênero. 
 

A) Fama. 

B) Declínio. 

C) Ruína. 

D) Queda. 

E) Avanço. 
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QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa na qual NÃO haja o emprego de linguagem figurada. 
 

A) “a antecipação atingiu níveis astronômicos” (l. 03-04). 

B) “conclusão do arco de histórias criado por George Lucas” (l. 22). 

C) “A galáxia é muito maior do que eles” (l. 26-27). 

D) “o universo dos Jedis e Sith ainda dá pano pra manga” (l. 30-31). 

E) “tento ir de cabeça aberta” (l. 46). 
 

 

QUESTÃO 08 – Considere o vocábulo “franquia”, retirado do texto, e as assertivas que se propõem 

sobre ele: 
 

I. A palavra apresenta dois dígrafos. 

II. Observa-se a presença de um ditongo crescente na palavra em destaque. 

III. A palavra é composta por 8 letras e 6 fonemas. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 09 – Na linha 10, a conjunção “mas” expressa a ideia de: 
 

A) Adição. 

B) Oposição. 

C) Conclusão. 

D) Consequência. 

E) Alternativa. 
 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” não esteja empregada como pronome 

relativo. 
 

A) “que começou em 1977” (l. 03). 

B) “que correspondem aos episódios IV, V e VI” (l. 09). 

C) “que foi até tema do seu casamento” (l. 14). 

D) “que se conheceu ainda adolescente” (l. 18). 

E) “que também faz parte” (l. 36). 
 

 

QUESTÃO 11 – Considerando o período a seguir retirado do texto: “Ao lado do marido, que também 

faz parte, ela participa ativamente da Jedicon, que reuniu 3 mil pessoas, e ajuda a marcar reuniões 

ao longo do ano para os fãs em livrarias ou auditórios”, assinale a alternativa que apresenta o número 

de orações que o compõem. 
 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 

E) 7. 
 

 

QUESTÃO 12 – No trecho “Acho que o filme vai acabar uma história” (l. 32), o trecho sublinhado 

exerce qual função sintática? 
 

A) Sujeito. 

B) Predicativo do Sujeito. 

C) Complemento Nominal. 

D) Objeto Indireto. 

E) Objeto Direto. 
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QUESTÃO 13 – Considerando a oração em destaque nas linhas 19 e 20, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Trata-se de oração adjetiva explicativa por inserir informação adicional à oração principal. 

II. O referente do pronome “que” é a expressão “Conselho Jedi”. 

III. O pronome “que” poderia ser substituído por “cujo” sem alteração do sentido original do texto ou 

da correção gramatical do período. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa que apresenta a correta transposição do trecho a seguir, 

retirado do texto, para a voz ativa: “E boa parte deles foram cativados pelas aventuras dos Skywalker 

ainda na infância”. 

 

A) As aventuras dos Skywalkers cativariam boa parte deles ainda na infância. 

B) As aventuras dos Skywalkers cativaram boa parte deles ainda na infância. 

C) As aventuras dos Skywalkers cativam boa parte deles ainda na infância. 

D) As aventuras dos Skywalkers cativarão boa parte deles ainda na infância. 

E) As aventuras dos Skywalkers cativassem boa parte deles ainda na infância. 

 

 

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo sublinhado no trecho a 

seguir, retirado do texto: “Só estou tentando escapar de todos os spoilers possíveis”. 

 

A) Pronome indefinido. 

B) Pronome demonstrativo. 

C) Advérbio de intensidade. 

D) Advérbio de afirmação. 

E) Pronome relativo. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 16 – De acordo com a história do Município de Santiago do Sul, com o aumento de 

descendentes de italianos, muito ligados ao Cristianismo, em 1953 foi construída uma capela na 

cidade, e, assim, o Sr. Augusto Picolli, procurador da Fazenda Saudades, propôs aos moradores a 

troca do nome do lugar: Barra Grande – nome dado à localidade na época – adotaria a imagem do 

santo, para ser colocada na nova capela, e a região passaria a ser chamada de: 

 

A) Santo Augusto. 

B) Santo da Saudades. 

C) São Santiago. 

D) São Tiago. 

E) Saturnino Dadan. 

 

 

QUESTÃO 17 – Honrosamente, o município de Santiago do Sul, é conhecido nacionalmente como: 

 

A) Quilombo da Saudade. 

B) Rodeio da Barra Grande. 

C) Terra da Saudade. 

D) Terra do Rodeio. 

E) Terra Grande. 
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QUESTÃO 18 – “No ano de 2019, foram notificados 792 casos suspeitos da doença no estado de 

Santa Catarina, com uma taxa de notificação de 11,0 por 100.000 habitantes. Desses, 474 casos 

foram descartados, 241 confirmados e 77 estão em investigação ou reteste, conforme protocolo 

recomendado pelo Ministério da Saúde” (Fonte: JMais, de 23/12/2019). 
 

A notícia acima retrata os números de uma 

doença infecciosa aguda, que, conforme a 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

(DIVE), é causada por um vírus, pode 

causar complicações à saúde e, em casos 

mais graves, levar à morte. É 

extremamente contagiosa, o vírus causador 

se espalha facilmente pelo ar e permanece 

no ambiente por até duas horas. Seus 

principais sintomas são manchas na pele, 

febre alta, olhos avermelhados, tosse e 

coriza. A única maneira de evita-la é por 

meio de vacinação. Trata-se de qual 

doença? 
 

A) Caxumba. 

B) Sarampo. 

C) Febre Amarela. 

D) Gripe A. 

E) Meningite. 
 

 

QUESTÃO 19 – Leia a seguinte notícia, divulgada no G1, em 01/01/2020: “Os ferros de cor cinza se 

contrastam ao azul do céu, o chão de tabuleiro gradil, a grandiosidade perante quem passa por baixo 

e se sente pequeno. A reabertura da ponte em Florianópolis, após quase três décadas fechada reuniu 

centenas de moradores e visitantes na segunda-feira (30) para bater fotos, acreditar que ela voltou a 

funcionar ou ver de perto o reflexo de suas duas torres no mar. Todos com planos de passar pela 

estrutura nos próximos dias e continuar fazendo-o nos anos por vir. – ‘A reabertura é uma grande 

conquista para Santa Catarina, é muito importante, e a gente não deve parar aí. Deve seguir o 

caminho e atravessar a ponte rumo ao futuro. Ela é a nossa Torre Eiffel e compõe uma das paisagens 

urbanas mais bonitas do país’, diz Dalmo Vieira Filho, arquiteto e professor da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC)”.  
 

Qual o nome da ponte que foi reaberta em Florianópolis/SC? 
 

A) Colombo Salles. 

B) Dr. Diniz Assis Henning. 

C) Hercílio Luz. 

D) Internacional Peperi-Guaçu. 

E) Pedro Ivo Campos. 
 

 

QUESTÃO 20 – De acordo com as notícias publicadas no site da Prefeitura de Santiago do Sul/SC, a 

Secretaria de Saúde realizou o Dia “D” em 26/10/2019, com a coleta de material para exame 

preventivo. A ação é alusiva à campanha Outubro Rosa. De acordo com o Secretário Municipal de 

Saúde, o trabalho de prevenção é realizado durante todo o ano na unidade de saúde, e que o mês de 

outubro é o mês dedicado à saúde da mulher. Durante esse período, as ações são reforçadas com 

atividades especiais, pois a prevenção ainda é a melhor forma de evitar as doenças ou o agravo delas. 

Quanto mais cedo se descobrir um câncer, maiores são as chances de cura. Nesse contexto, como é 

chamado o exame realizado para detectar alterações e doenças no colo do útero, como inflamações, 

HPV e câncer? 
 

A) Citopatológico (Papanicolau). 

B) Creatinina e ureia (função renal). 

C) Densidade óssea. 

D) Dosagem de hormônios da tireoide. 

E) TGO e TGP (função hepática). 
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A) 
1

9
 

 

B) 
9

8
 

 

C) 
−1

9
 

 

D) 
8

9
 

 

E) 
−8

9
 

 

 

QUESTÃO 22 – Em uma escola, 220 crianças foram entrevistadas sobre o tipo de música que gostam 

de ouvir. 187 crianças disseram que gostam de sertanejo, e 125 disseram que gostam de pagode. 

Sabendo que todas as crianças gostam de pelo menos um dos dois tipos musicais e que não lhes foi 

questionado sobre outros tipos, quantas crianças gostam de sertanejo e pagode ao mesmo tempo? 

 

A) 75. 

B) 84. 

C) 92. 

D) 106. 

E) 113. 

 

 

QUESTÃO 24 – Dois números naturais, X e Y, foram escolhidos aleatoriamente. Sabe-se que Y mais 

o dobro de X é igual a 21 e que o dobro de Y divido por X é igual a 3. Qual o valor de X e Y, 

respectivamente? 

 

A) 6 e 9. 

B) 7 e 10. 

C) 8 e 11. 

D) 9 e 12. 

E) 10 e 13. 

 

 

QUESTÃO 25 – Qual o valor dos juros que serão produzidos em uma aplicação sob regime de juros 

simples, com um capital de R$ 3.000,00, a uma taxa semestral de 6%, por um período de 8 meses? 

 

A) R$ 210,00. 

B) R$ 220,00. 

C) R$ 230,00. 

D) R$ 240,00. 

E) R$ 250,00. 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 21 – A razão entre o produto e a soma das raízes da seguinte equação: x² + 8x – 9 = 0 

é: 

 

 

QUESTÃO 23 – A soma dos algarismos do M.M.C. de 16, 27 e 81 é igual a:  

A) 26. 

B) 24. 

C) 22. 

D) 20. 

E) 18. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 26 – Conforme Ministério da Saúde, assinale a alternativa que corresponda a uma 

doença de notificação compulsória: 
 

A) Sinusite. 

B) Hipertensão sistêmica arterial. 

C) Conjuntivite. 

D) Leptospirose. 

E) Pneumonia comunitária.  
 

 

QUESTÃO 27 – Todas as pessoas têm direito aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), as 

pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Qual dos princípios do SUS tem o 

objetivo de diminuir desigualdades? 
 

A) Universalidade. 

B) Equidade. 

C) Integralidade. 

D) Resolubilidade. 

E) Hierarquização. 
 

 

QUESTÃO 28 – Conforme a Portaria GM nº 2.488/2011, referente às atribuições dos membros das 

equipes de atenção básica, analise as seguintes assertivas: 
 

I. São atribuições comuns a todos os profissionais participar do processo de territorialização e 

mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos 

a riscos e vulnerabilidades.  

II. É específico do Agente Comunitário de Saúde trabalhar com adscrição de famílias em base 

geográfica definida, a microárea.  

III. São atribuições específicas do Agente Comunitário de Saúde contribuir, participar e realizar 

atividades de educação permanente, bem como controle de insumos na UBS.  

IV. É atribuição específica do Agente Comunitário de Saúde realizar busca ativa e notificar doenças 

e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.  

V. É atribuição do Agente Comunitário de Saúde orientar as famílias quanto à utilização dos 

serviços de saúde disponíveis e realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e V. 

D) Apenas III, IV e V. 

E) I, II, III, IV e V. 
 

 

QUESTÃO 29 – A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica no país, 

de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, referente a especificidades da Equipe de 

Saúde da Família, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da 

população cadastrada, com um máximo de 500 pessoas por ACS.  

B) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a 

média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição. 

C) A carga horária é de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe 

de Saúde da Família, à exceção dos profissionais médicos. 

D) Deve ser 1 o número de enfermeiros para até, no máximo, 12 Agentes Comunitários de Saúde e, 

no mínimo, 4, constituindo, assim, uma equipe de Agentes Comunitários de Saúde. 

E) Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das 

famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser 

a quantidade de pessoas por equipe. 
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QUESTÃO 30 – A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções 

específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada 

momento, o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, para que as 

medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia. São 

funções da vigilância epidemiológica, EXCETO: 

 

A) Coleta de dados. 

B) Processamento de dados coletados. 

C) Recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas. 

D) Promoção das ações de prevenção e controle indicadas. 

E) Controle Sanitário. 

 

 

QUESTÃO 31 – A Triagem Neonatal, também conhecida como o teste do pezinho, é um meio de 

fazer o diagnóstico precoce de diversas doenças congênitas assintomáticas no período neonatal. 

Durante uma visita domiciliar, o agente comunitário passa algumas informações sobre o teste do 

pezinho. Sobre esse teste, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) É realizado gratuitamente pele rede de saúde pública. 

B) Recomenda-se que o período ideal de coleta da primeira amostra esteja compreendido entre o 
3º e o 5º dia de vida do bebê. 

C) Uma das doenças triadas neste exame é o hipotireoidismo congênito. 

D) É possível a detecção do vírus HIV. 

E) Crianças que não tenham realizado o “teste do pezinho” no período neonatal, mais 

oportunamente na idade ideal, devem ser avaliadas pelo serviço médico. 

 

 

QUESTÃO 32 – O agente comunitário é quem está mais próximo dos problemas que afetam a 

comunidade, é alguém que se destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas e pela 

liderança natural que exerce. São situações-problemas que afetam a qualidade de vida das famílias, 

EXCETO: 

 

A) Saneamento básico. 

B) Destinação do lixo. 

C) Condições precárias de moradia.  

D) Situações de exclusão social. 

E) Acidente de trabalho. 

 

 

QUESTÃO 33 – Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas “corre 

perigo”, isto é, tem maior possibilidade ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. São 

exemplos de situação de risco, EXCETO: 

 

A) Bebês que nascem com menos de dois quilos e meio. 

B) Crianças com baixo rendimento escolar. 

C) Gestantes que não fazem o pré-natal. 

D) Gestantes com diabetes e/ou pressão alta. 

E) Pessoas que precisam de cuidadores, mas não têm alguém que exerça essa função. 
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QUESTÃO 34 – A Visita Domiciliar (VD) é a atividade mais importante do processo de trabalho do 

Agente Comunitário de Saúde (ACS). Nesse sentido, analise as assertivas abaixo e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Durante a VD, o ACS pode trocar a fralda de um bebê e pode ser o melhor amigo e conselheiro 

da família. 

(  ) A VD deve ser realizada somente em casos em que haja necessidade de observação do 

ambiente onde encontra-se a família. 

(  ) Na função de orientar, monitorar, esclarecer e ouvir, passa a exercer também o papel de 

educador. 

(  ) A VD deve ser planejada. Ao planejar, utiliza-se melhor o tempo e respeita-se também o tempo 

das pessoas visitadas. 

(  ) Toda visita deve ser realizada tendo como base o planejamento da equipe, pautado na 

identificação das necessidades de cada família.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – V – V – V.  

B) F – V – V – F – F.  

C) F – F – F – V – V.  

D) V – V – F – F – F.  

E) V – F – V – V – V.  

 

 

QUESTÃO 35 – As ações educativas fazem parte do dia a dia do agente comunitário e têm como 

objetivo final contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. Para o desenvolvimento 

de atividades educativas, recomenda-se: 

 

A) Abordar somente os temas programados para o encontro.  

B) A pauta da discussão não deve ser flexível, pois pode gerar tumulto.  

C) A ação ou atividade educativa deve ser programada somente por um enfermeiro e executada pelo 

agente comunitário de saúde. 

D) Neutralizar delicada e firmemente as pessoas que, eventualmente, queiram monopolizar a 

reunião, pedindo a palavra o tempo todo e a utilizando de forma abusiva.  

E) A discussão deve ser influenciada por convicções culturais, religiosas ou pessoais. 

 

 

QUESTÃO 36 – O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) é um instrumento utilizado no 

planejamento das equipes de saúde. Porém, é necessário salientar que, para alimentar esse sistema, 

são utilizadas fichas para coleta de dados, produzidas, na maioria das vezes, pelos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) a partir de informações referidas na Visita Domiciliar (VD). Portanto, o 

entendimento correto dos conceitos de cada ficha é muito importante. Nesse sentido, analise as 

assertivas abaixo: 

 

I. Ficha A – Agrega informações relacionadas ao cadastro das famílias na microárea do ACS. 

II. Ficha B – Agrega informações relacionadas às atividades da ESF sobre consultas médicas e de 

enfermagem, solicitação médica de exames, encaminhamentos médicos, internação domiciliar, 

procedimentos de enfermagem, marcadores, hospitalizações e óbitos.  

III. Ficha C – É uma cópia das informações pertinentes da Caderneta da Criança, padronizada pelo 

Ministério da Saúde e utilizada pelos diversos serviços de saúde. 

IV. Ficha D – Agrega informações relativas ao acompanhamento de clientes com as seguintes 

doenças: diabetes melito, hipertensão arterial, tuberculose, hanseníase e gestantes.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 37 – Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser 

fatal. Sua transmissão ocorre quando a pessoa tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras 

pessoas. Nesse sentido, assinale a alternativa que corresponda à vacina de prevenção do Sarampo. 

 

A) DTP + HB + Hib. 

B) VIP. 

C) DTP. 

D) SRC. 

E) dT. 

 

 

QUESTÃO 38 – O território é a base do trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS). Trabalhar 

com território implica o processo de coleta e sistematização de dados, que devem ser interpretados 

e atualizados periodicamente pela equipe. Assinale a alternativa que NÃO corresponda a dados 

coletados pelos ACS. 

 

A) Número de pessoas por sexo e faixa etária. 

B) Número de cômodos na casa e renda familiar. 

C) Número de pessoas diabéticas e acamadas. 

D) Acesso a saneamento básico. 

E) Acesso a transporte público. 

 

 

QUESTÃO 39 – Para o Agente Comunitário de Saúde, o acompanhamento de crianças é uma etapa 

fundamental e prioritária de seu trabalho, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos 

e de promoção à saúde. São ações de prevenção das doenças e de promoção à saúde, EXCETO: 

 

A) Busca ativa dos faltosos às vacinas. 

B) Prevenção de acidentes na infância. 

C) Busca passiva dos faltosos às consultas. 

D) Incentivo ao aleitamento materno. 

E) Cumprimento do calendário vacinal.  

 

 

QUESTÃO 40 – É uma disfunção causada pela deficiência total ou parcial da produção de insulina, 

hormônio produzido pelo pâncreas. Tal conceito refere-se a qual doença? 

 

A) Diabetes melito. 

B) Hipertensão arterial sistêmica. 

C) Hanseníase. 

D) Esquistossomose. 

E) Leishmaniose visceral. 

 

 

QUESTÃO 41 – O Programa Saúde do Idoso tem por objetivo recuperar, manter e promover a 

autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando ações coletivas e individuais de 

saúde para esse fim. Referente às principais ações que envolvem a saúde do idoso, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Promoção de hábitos saudáveis. 

B) Orientações quanto ao ambiente seguro para prevenção de lesão por pressão. 

C) Orientar e observar o uso correto das medicações.  

D) Orientações quanto à saúde bucal, se necessário encaminhar à UBS. 

E) Política de Assistência Social. 
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QUESTÃO 42 – Durante uma visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde (ACS), ao identificar 

uma caixa d’água de difícil acesso ou um criadouro que não consiga destruir e que precisa da 

utilização do larvicida, deverá comunicar primeiramente o(a): 

 

A) Agente de controle de endemias para planejamento das ações.  

B) Vigilância epidemiológica. 

C) Prefeitura do município. 

D) Médico da Unidade Básica de Saúde para avaliar possíveis doenças na família. 

E) Secretaria do Meio Ambiente. 

 

 

QUESTÃO 43 – Referente às doenças sexualmente transmissíveis, analise as assertivas abaixo e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) AIDS: causada pela infecção do organismo humano pelo HIV (vírus da imunodeficiência 

adquirida). 

(  ) HPV: é uma lesão, na região genital, causada pelo Papilomavírus Humano (HPV). 

(  ) Clamídia: apresenta sintomas parecidos com os da sífilis. 

(  ) Tricomoníase: os sintomas são, principalmente, corrimento amarelo-esverdeado, com mau 

cheiro, dor durante o ato sexual, ardor, dificuldade para urinar e coceira nos órgãos sexuais. 

(  ) O vírus da hepatite A está presente no sangue, na saliva, no sêmen e nas secreções vaginais da 

pessoa infectada, as relações sexuais constituem uma via importante 

de transmissão da hepatite A. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V – F.  

B) V – V – F – F – F.  

C) F – F – V – V – V.  

D) F – F – F – V – V.  

E) V – V – F – V – F. 

 

 

QUESTÃO 44 – Elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar 

e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada. 

Tal conceito refere-se à(ao): 

 

A) Surto. 

B) Epidemia. 

C) Pandemia. 

D) Endemia. 

E) Incidência. 

 

 

QUESTÃO 45 – A atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) não está restrita somente ao 

domicílio, ocorrendo também nos diversos espaços comunitários. Referente às ações do ACS, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo. 

B) Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário. 

C) Orientar as pessoas somente com as instruções da equipe médica. 

D) Acompanhar a situação de saúde das pessoas para ajudá-las a conseguir bons resultados. 

E) Orientar ações para prevenção de doenças e promoção à saúde. 

 

 


