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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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 conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 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 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em         relação         ao         enfrentamento         da         tuberculose         (TB),         os
agentes         comunitários         de         saúde,         devem,         EXCETO:

(A) Manter         seu         território         informado         sobre         a         doença,
trabalhando         com         parceiros         para         seu         controle         e
redução         de         estigma         e         preconceito         que         afetam         as
pessoas         com         TB.

(B) Realizar         a         busca         ativa         dos         pacientes         que
comparecerem         ao         serviço         de         saúde         quando
agendados.

(C) Acompanhar         a         situação         vacinal         das         crianças         do
território         e         encaminhar         à         Unidade         Básica         de         Saúde
aquelas         menores         de         5         anos         que         não         tenham
registro         da         BCG         no         cartão         ou         não         tenham         cicatriz
vacinal         do         braço         direito.

(D) Orientar         e         encaminhar         os         contatos         ao         serviço         de
saúde         para         avaliação         clínica         e         possível
diagnóstico         e         tratamento.

Questão 02

A         primeira         dose         da         vacina         febre         amarela,         é         aplicada
aos:

(A) 9         meses.
(B) 6         meses.
(C) 7         meses.
(D) 8         meses.

Questão 03

Em         relação         aos         agentes         comunitários         de         saúde
(ACS)         na         atuação         no         Programa         Estratégia         Saúde         da
Família,         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) Devem         acompanhá-las,         por         meio         de         visitas
domiciliarias         e         ações         educativas         individuais         e
coletivas,         buscando         sempre         a         integração         entre         a
equipe         de         saúde         e         a         população         adscrita         à         UBS.

(B) Realiza         visitas         domiciliares         na         área         adscrita,
produzindo         dados         capazes         de         dimensionar         os
principais         problemas         de         saúde.

(C) Exerce         o         papel         de         "elo"         entre         a         equipe         e         a
comunidade,         devendo         residir         na         área         de         atuação
da         equipe,         vivenciando         o         cotidiano         das
famílias/individuo/comunidade         com         mais
intensidade         em         relação         aos         outros         profissionais.

(D) Devem         desenvolver         atividades         somente         de
promoção         da         saúde,         e         de         vigilância         à         saúde,
mantendo         como         referência         a         média         de         uma
visita/família/mês         ou         considerando         os         critérios         de
risco         e         vulnerabilidade,         em         número         menor.

Questão 04

Em         relação         a         Revisão         das         Diretrizes         e         Normas         para         a
Organização         da         Atenção         Básica         para         a         Estratégia
Saúde         da         Família         (ESF)         e         Programa         Agentes
Comunitários         de         Saúde         (PACS),         preencha         a         lacuna
abaixo         e         assinale         a         alternativa         CORRETA.

"As         Equipes         de         Saúde         da         Família         Ribeirinha         deverão
prestar         atendimento         à         população         por,         no         mínimo,
_____         dias         mensais         (carga         horária         equivalente         à
8h/dia)         e         dois         dias         para         atividades         de         educação
permanente,         registro         da         produção         e         planejamento
das         ações.         Os         Agentes         Comunitários         de         Saúde
deverão         cumprir         40h/semanais         de         trabalho         e         residir
na         área         de         atuação.         É         recomendável         as         mesmas
condições         para         os         auxiliares         e         técnicos         de
enfermagem         e         saúde         bucal."

(A) 14.
(B) 15.
(C) 10.
(D) 07.

Questão 05

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
um         programa         para         edição         de         texto         e         por         exemplo
redigir         relatórios.

(A) Word.
(B) Power         Point.
(C) Outlook.
(D) Excel.

Questão 06

Em         relação         a         Lei         nº         11.350,         de         5         de         Outubro         de
2006,         assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) No         modelo         de         atenção         em         saúde         fundamentado
na         assistência         multiprofissional         em         saúde         da
família,         é         considerada         atividade         precípua         do
Agente         Comunitário         de         Saúde,         em         sua         área
geográfica         de         atuação,         a         realização         de         visitas
domiciliares         rotineiras,         casa         a         casa,         para         a         busca
de         pessoas         com         sinais         ou         sintomas         de         doenças
agudas         ou         crônicas,         de         agravos         ou         de         eventos         de
importância         para         a         saúde         pública         e         consequente
encaminhamento         para         a         unidade         de         saúde         de
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referência.
(B) É         essencial         e         obrigatória         a         presença         de         Agentes

Comunitários         de         Saúde         na         Estratégia         Saúde         da
Família         e         de         Agentes         de         Combate         às         Endemias         na
estrutura         de         vigilância         epidemiológica         e         ambiental.

(C) O         Agente         Comunitário         de         Saúde         tem         como
atribuição         o         exercício         de         atividades         de         prevenção
de         doenças         e         de         promoção         da         saúde,         a         partir         dos
referenciais         da         Educação         Popular         em         Saúde.

(D) O         Agente         de         Combate         às         Endemias         tem         como
atribuição         o         exercício         de         atividades         de         vigilância,
prevenção         e         controle         de         doenças         e         promoção         da
saúde,         desenvolvidas         em         conformidade         com         as
diretrizes         do         Ministério         da         Saúde         e         sob         supervisão
do         SUS.

Questão 07

Em         relação         ao         papel         do         Agente         Comunitário         de
Saúde         (ACS)         no         acompanhamento         de         pacientes
portadores         do         HIV,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) O         ACS         deverá         realizar         uma         escuta         desqualificada.
(B) O         ACS         deve         orientar         e         articular         juntamente         com         a

sua         Equipe         de         Saúde         da         Família         os         cuidados         em
saúde         direcionados         aos         indivíduos         portadores         do
HIV,         como         o         acompanhamento         sistemático         pela
Equipe         de         Saúde         da         Família,         Núcleo         de         Saúde         da
Família         e         ambulatório         especializado.

(C) O         ACS         juntamente         com         a         sua         equipe         tem         como
desafio         acolher         estes         indivíduos,         direcionado         um
cuidado         humanizado         e         livre         de         preconceitos         e
discriminação.

(D) É         importante         destacar         que         a         privacidade         é         um
direito         do         paciente         portador         do         vírus         HIV,         porém         a
comunicação         ao         ACS         é         obrigatória.

Questão 08

É         CORRETO                  afirmar         que         SINAN         é:

(A) Sistema         de         Vigilância         Alimentar         e         Nutricional.
(B) Sistema         de         Informação         de         Agravos         de         Notificação.
(C) Sistema         de         Informação         de         Notificação.
(D) Sistema         de         Informações         sobre         Nascidos         Vivos.

Questão 09

Em         relação         a         educação         em         saúde         na         comunidade,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) O         desenvolvimento         de         ações         educativas         em         saúde
abrangem         poucos         temas.

(B) A         ação         educativa         não         é         de         responsabilidade         de
toda         a         equipe.

(C) As         ações         educativas         fazem         parte         do         seu         dia         a         dia
e         têm         como         objetivo         final         contribuir         para         a         melhoria
da         qualidade         de         vida         da         população.

(D) As         ações         educativas         têm         início         nas         unidades
básicas         de         saúde,         mas         podem         ser         realizadas         em
grupo,         sendo         desenvolvidas         nos         serviços         de
saúde         e         nos         diversos         espaços         sociais         existentes
na         comunidade.

Questão 10

O         papel         do         Agente         Comunitário         de         Saúde         junto         às
pessoas         que         não         tem         hipertensão         arterial,         mas         têm
os         fatores         de         risco,         é         ressaltar         as         medidas         de
prevenção.         Marque         (V)         Verdadeiro         ou         (F)         Falso         nos
itens         abaixo,         em         relação         as         medidas         de         prevenção:

(__)Estimular         os         pacientes         quando         procurarem         a
Unidade         Básica         de         Saúde         ou         em         sua         visita         domiciliar
a         verificar         regularmente         a         pressão         arterial.
(__)Estimular         a         realização         de         atividades         físicas         todos
os         dias         a         serem         iniciadas         de         forma         intensa         e         rápida.
(__)Orientar         a         redução         do         consumo         de         bebidas
alcoólicas         ou         seu         abandono.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) V,         F,         F.
(B) V,         V,         V.
(C) F,         F,         V.
(D) V,         F,         V.

Questão 11

Marque         (V)         Verdadeiro         ou         (F)         Falso         nos         itens         abaixo,
em         que         os         recursos         do         Fundo         Nacional         de         Saúde
(FNS)         serão         alocados         como:

(__)Despesas         de         custeio         e         de         capital         do         Ministério         da
Saúde,         seus         órgãos         e         entidades,         da         administração
somente         direta.
(__)Investimentos         previstos         em         lei         orçamentária,         de
iniciativa         do         Congresso         Nacional         e         aprovados         pelo
Poder         Legislativo.
(__)Armazenar         os         alimentos         em         lugares         protegidos
dos         ratos.

(A) F,         F,         V.
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(B) V,         V,         V.
(C) V,         F,         F.
(D) V,         F,         V.

Questão 12

Em         relação         as         orientações         alimentares         para         as
crianças,         você         deve         dar         algumas         informações         como
Agente         Comunitário         de         Saúde.         São         orientações
corretas,         EXCETO:

(A) A         limpeza         no         preparo         dos         alimentos         vai         evitar
diarreias         e         outras         infecções.

(B) O         leite         artificial         deve         ser         preparado         no         máximo
uma         hora         antes         de         ser         oferecido.         Não         aproveitar
sobras         de         outros         horários.

(C) As         verduras         devem         ser         descascadas         e         cozidas         no
vapor         ou         em         pouca         água         e         com         pouco         sal.         Depois
devem         ser         amassadas         com         o         garfo         e         ficar         com
consistência         de         papa.

(D) Aos         5         meses,         a         criança         já         pode         receber         a
alimentação         básica         da         família,         desde         que         não
muito         condimentada.

Questão 13

Para         promover,         proteger         e         apoiar         a         amamentação
com         eficiência,         o         Agente         Comunitário         de         Saúde,
assim         como         todos         profissionais         de         saúde,         deve         ter
habilidade         no         processo         de         comunicação         com         a
mulher         (gestante         ou         mãe)         que         recebe         as
informações.         A         importância         de         amamentar         está
associada         a         uma         série         de         benefícios         tanto         para         a
criança         quanto         para         a         mãe.         Entre         as         principais
vantagens         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) Redução         da         mortalidade         infantil.
(B) Maior         chance         de         engravidar         (mãe).
(C) Redução         do         número         de         episódios         de         diarréia         e         de

infecções         respiratórias         (bebê).
(D) Proteção         contra         o         câncer         de         mama         (mãe).

Questão 14

É         INCORRETO         afirmar         que,         alguns         dos         objetivos
específicos         da         Política         Nacional         de         Promoção         Da
Saúde         é:

(A) Prevenir         somente         fatores         determinantes         de
doenças         e         agravos         à         saúde.

(B) Incorporar         e         implementar         ações         de         promoção         da
saúde,         com         ênfase         na         atenção         básica.

(C) Ampliar         os         processos         de         integração         baseados         na
cooperação,         solidariedade         e         gestão         democrática.

(D) Estimular         a         adoção         de         modos         de         viver
não-violentos         e         o         desenvolvimento         de         uma         cultura
de         paz         no         País.

Língua Portuguesa

Questão 15

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         apresenta         sujeito
composto:

(A) Miguel         conversou         com         Cláudia         e         foram         embora
mais         tranquilos.

(B) Pedro         viu         Joana         na         rua         e         a         chamou         para         tomar
café.

(C) Samuel         junto         de         Guilherme         viajaram         para         o
Canadá         mês         passado.

(D) João         levou         Maria         até         a         padaria.

Questão 16

Marque         abaixo         a         alternativa         em         que         a         palavra         está
escrita         de         forma         INCORRETA:

(A) Shampu.
(B) Chá.
(C) Xadrez.
(D) Pratiquemos.

Questão 17

Marque         abaixo         a         alternativa         em         que         o         uso         do
pronome         está         INCORRETO.

(A) Ele         se         feriu         com         a         faca.
(B) Não         te         esqueças         das         roupas         no         varal.
(C) Ela         queria         dar-lhe         uma         viagem         como         presente.
(D) Você         saiu-lhe         bem         na         prova?

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Apesar         de         ser         um         município         ainda         jovem,         Princesa
tem         um         plantel         de         alto         valor         genético         e         com         boa
produtividade.         Cerca         de         78%         dos         agricultores         do
município         tem         uma         certa         atividade         como         uma         das
principais         fontes         de         renda         para         a         família.
https://www.princesa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/34584
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Qual         é         esta         atividade?

(A) Atividade         pesqueira.
(B) Atividade         industrial.
(C) Atividade         leiteira.
(D) Atividade         pecuária.

Questão 19

O         Ministro         da         Saúde         iniciou         oficialmente         a         campanha
de         vacinação         contra         a         Covid-19         no         Brasil         no         dia         18
de         janeiro         de         2021.
Marque         a         alternativa         que         NÃO         contém         participante         do
primeiro         grupo         a         receber         a         primeira         dose         da         vacina:
https://saude.abril.com.br/medicina/campanha-nacional-de-vacinacao-para-covid

-19-e-inaugurada-com-indefinicoes/

(A) População         indígena         aldeada.
(B) Pessoas         de         60         anos         ou         mais         e         indivíduos         com

deficiência         que         vivem         em         instituições         de         longa
permanência.

(C) Idosos         acima         de         80         anos.
(D) Trabalhadores         de         saúde.

Questão 20

Conforme         o         artigo         10         da         Lei         Orgânica         Municipal,
compete         privativamente         ao         Município         no         exercício         de
sua         autonomia:

(A) Dispor         sobre         assuntos         de         interesse         local.
(B) Dispor         sobre         assuntos         de         interesse         internacional.
(C) Dispor         sobre         assuntos         de         interesse         nacional.
(D) Dispor         sobre         assuntos         de         interesse         estadual.
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