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Município de Fraiburgo
Processo Seletivo Simplificado • Edital 006/2018

 http://temporariofraiburgo.fepese.org.br

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.

25 de novembro

13 às 16h

25 questões

3h de duração*

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

2F1 Agente Comunitário de Saúde: 
Bairros Portal e Santa Mônica



.
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Língua Portuguesa 5 questões

1. Relacione abaixo o substantivo comum ao seu 
substantivo coletivo.

Coluna 1  
Substantivo Comum

1. cebolas
2. médicos
3. navios
4. ilhas
5. selos
6. papéis
7. ladrões

Coluna 2  
Substantivo Coletivo

( ) resma
( ) quadrilha
( ) álbum
( ) junta
( ) réstia
( ) frota
( ) arquipélago

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 3 • 6 • 5 • 7 • 2 • 4
b. SQUARE 4 • 7 • 2 • 5 • 3 • 1 • 6
c. SQUARE 6 • 4 • 5 • 2 • 1 • 3 • 7
d. Check-square 6 • 7 • 5 • 2 • 1 • 3 • 4
e. SQUARE 7 • 2 • 1 • 3 • 4 - 5 • 6

2. Assinale a alternativa em que a divisão silábica de 
todas as palavras está correta.

a. SQUARE sé-rio / ri-t-mo / su-jei-to
b. Check-square ra-i-nha / i-dei-a / con-cor-ren-te
c. SQUARE con-di-ci-o-nal / pre-fe-i-tu-ra / cor-re-to
d. SQUARE psi-co-lo-gia / pre-ju-í-zo / gra-ú-do
e. SQUARE ge-o-gra-fia / ges-so / se-res-ta

3. Assinale a alternativa em que o substantivo é 
feminino.

a. SQUARE dó
b. SQUARE eclipse
c. Check-square alface
d. SQUARE enigma
e. SQUARE grama (unidade de medida)

4. Assinale a alternativa em que todos os substanti-
vos recebem “es” para marcar o plural.

a. Check-square paz • chafariz • freguês
b. SQUARE açúcar • país • atlas
c. SQUARE colher • lápis • par
d. SQUARE vírus • voz • veloz
e. SQUARE tênis • cor • avestruz

5. Assinale a alternativa em que todos os adjetivos 
são uniformes, possuem uma única forma para mascu-
lino e feminino.

a. SQUARE doce • bom • mau
b. SQUARE feliz • silvestre • cru
c. SQUARE simples • ateu • leal
d. SQUARE são • excelente • cru
e. Check-square fácil • comum • audaz

Higiene e segurança no trabalho 10 questões

6. Analise as afirmativas abaixo sobre a técnica cor-
reta de lavagem das mãos.

1. Retirar anéis, pulseiras e relógio e abrir a tor-
neira e molhar as mãos sem encostar na pia.

2. Colocar nas mãos aproximadamente 3 a 5 ml 
de sabão, que deve ser, de preferência, líquido 
e hipoalergênico.

3. Ensaboar as mãos friccionando-as por aproxi-
madamente 15 segundos e friccionar a palma, 
o dorso das mãos com movimentos circulares, 
espaços interdigitais, articulações, polegar e 
extremidades dos dedos.

4. Enxaguar as mãos e antebraços em água 
corrente abundante, retirando totalmente 
o resíduo do sabão. E enxugar as mãos com 
papel toalha.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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7. Em relação aos cuidados que se deve ter no manu-
seio de energia elétrica, assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A corrente elétrica alternada, característica de 
baterias de carros, não causa acidentes.

b. SQUARE A corrente elétrica contínua, das residências 
em geral, somente causa acidentes acima de 
220 volts.

c. SQUARE Os acidentes no manuseio da energia elétrica 
somente ocorrem em linhas de alta voltagem, 
acima de 1000 volts.

d. Check-square A água potencializa a ação da energia, por isso 
mexer com equipamentos energizados na água 
é sempre perigoso.

e. SQUARE As queimaduras em consequência da corrente 
elétrica sempre têm um ponto de entrada no 
contato com a corrente e um ponto de saída 
que corresponde ao terra.

8. Em caso de um acidente por contato com uma 
linha de energia elétrica, a primeira medida que deve 
ser imediatamente tomada é:

a. SQUARE Retirar imediatamente a pessoa do ambiente 
onde ocorreu o acidente.

b. Check-square Desligar imediatamente a fonte de energia 
elétrica.

c. SQUARE Tirar as roupas e os anéis do paciente e cobrir 
com toalha ou lençol limpo.

d. SQUARE Colocar a superfície queimada embaixo 
de água corrente para parar o processo de 
queimadura.

e. SQUARE Verificar se não houve parada cárdiorrespira-
tória para iniciar as medidas de reanimação 
cardíaca.

9. A vacinação contra o vírus papiloma humano (HPV), 
que agora faz parte do calendário vacinal, está relacio-
nada à(ao):

a. SQUARE Uso de métodos contraceptivos.
b. SQUARE Diminuição da incidência de câncer de reto.
c. Check-square Diminuição da incidência de câncer de colo de 

útero.
d. SQUARE Prevenção da transmissão de outras doenças 

sexualmente transmissíveis.
e. SQUARE Coadjuvante no tratamentos de outras doenças 

sexualmente transmissíveis.

10. A lavagem das mãos é, sem dúvida, a rotina mais 
simples, mais eficaz, e de maior importância na pre-
venção e no controle da disseminação de infecções, 
devendo ser praticada por toda equipe.

Assinale a alternativa incorreta em relação à lavagem 
das mãos.

a. Check-square Não é necessária quando se utilizar luvas esté-
reis ou de procedimentos.

b. SQUARE Deve ocorrer antes de preparar medicação.
c. SQUARE Deve ocorrer sempre no início e no fim do 

turno de trabalho.
d. SQUARE Deve ocorrer antes e depois de contato com 

pacientes.
e. SQUARE Deve ocorrer antes e depois de manusear 

catéteres vasculares, sonda vesical, tubo orotra-
queal e outros dispositivos.

11. Ter uma boa alimentação é sinônimo de vida 
saudável. A adoção de hábitos alimentares saudáveis 
previne o surgimento de doenças crônicas e melhora 
a qualidade de vida.

Exemplo de doença metabólica relacionada à obesi-
dade e ao sedentarismo:

a. SQUARE Leucemia.
b. SQUARE Hepatites virais.
c. Check-square Diabetes mellitus tipo II.
d. SQUARE Doenças reumáticas degenerativas.
e. SQUARE Câncer de estômago.

12. A forma de preparo do alimento também influen-
cia no risco de doenças. Preparar alimentos em tempe-
raturas muito elevadas pode favorecer o surgimento 
de compostos que aumentam o risco de câncer de 
estômago, por exemplo.

Assinale a alternativa que indica corretamente um 
método de cozimento que usa baixas temperaturas.

a. Check-square Cozimento no vapor
b. SQUARE Cozimento na brasa com carvão vegetal
c. SQUARE Grelhados na brasa com fogo a lenha
d. SQUARE Frituras com banhas de origem animal
e. SQUARE Frituras com óleos de soja ou canola
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Conhecimentos Específicos 10 questões

16. O bacilo da tuberculose, chamado de 
Mycobacterium tuberculosis, tem como principal 
reservatório:

a. SQUARE O cão.
b. SQUARE O rato.
c. Check-square O homem.
d. SQUARE O gado bovino doente.
e. SQUARE O mosquito Aedes aegypti.

17. A tuberculose é um problema de saúde prioritário 
no Brasil, que, juntamente com outros países em desen-
volvimento, alberga 80% dos casos mundiais da doença.

Essa doença infecciosa atinge principalmente:

a. SQUARE A pele.
b. Check-square Os pulmões.
c. SQUARE As vias urinárias.
d. SQUARE O intestino grosso.
e. SQUARE O sistema nervoso central.

18. A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, 
crônica, curável, causada pelo bacilo de Hansen. Esse 
bacilo é capaz de infectar grande número de pessoas 
(alta infectividade), mas poucos adoecem (baixa 
patogenicidade).

Essas características são chamadas de:

a. Check-square Alta infectividade e baixa patogenicidade.
b. SQUARE Alta imunogenicidade a alta virulência.
c. SQUARE Alta infectividade e alta letalidade.
d. SQUARE Baixa imunogenicidade e baixa virulência.
e. SQUARE Baixa infectividade e baixa patogenicidade.

13. Para alertar e conscientizar a população sobre a 
prevenção do câncer de cólon foi criada a campanha 
Setembro Verde.

Nessa campanha a população é esclarecida sobre o 
principal exame preventivo para essa doença, a partir 
dos 50 anos, que é a(o):

a. SQUARE Toque retal.
b. Check-square Colonoscopia.
c. SQUARE Sorologia para hepatites.
d. SQUARE Autoexame de mamas em mulheres.
e. SQUARE Exame ginecológico periódico em mulheres.

14. Todo dispositivo ou produto de uso individual 
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção con-
tra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua 
saúde, é chamado de:

a. SQUARE Uniforme.
b. SQUARE Equipamento padrão.
c. SQUARE Equipamento de segurança.
d. Check-square Equipamento de proteção individual.
e. SQUARE Equipamento de proteção coletiva.

15. Os diversos tipos de equipamentos de proteção 
individual podem variar, dependendo do tipo de ativi-
dade ou de riscos que poderão ameaçar a segurança 
e a saúde do trabalhador e da parte do corpo que se 
pretende proteger.

Por exemplo, para a proteção auditiva é indicado o 
uso de:

a. SQUARE Capacetes.
b. SQUARE Óculos e viseiras.
c. SQUARE Máscaras e filtros.
d. SQUARE Luvas e mangotes.
e. Check-square Abafadores de ruídos ou protetores auriculares.
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19. Em Santa Catarina, nas doenças sexualmente 
transmissíveis (DST), a sinonímia de blenorragia, ble-
norreia, esquentamento, pingadeira, purgação e gota 
matutina são formas de a comunidade se referir à(ao):

a. SQUARE Sífilis.
b. SQUARE Cancro duro.
c. SQUARE Herpes genital.
d. SQUARE Tricomoníase.
e. Check-square Gonorreia.

20. Em nosso meio, o método mais eficaz para a redu-
ção do risco de transmissão do HIV e outras DST é:

a. SQUARE O uso de antivirais e antibióticos após uma 
relação sexual desprotegida.

b. SQUARE O uso de métodos contraceptivos com disposi-
tivos intrauterinos (DIU).

c. SQUARE A triagem sorológica de parceiros sexuais.
d. Check-square A promoção do uso de preservativos.
e. SQUARE O uso de pomadas espermicidas nas relaçoes 

sexuais desprotegidas.

21. O diabetes melitus tipo II é uma doença meta-
bólica associada a fatores de risco, como obesidade e 
sedentarismo. Basicamente, ela é relacionada a(à):

a. SQUARE Aterosclerose.
b. SQUARE Hipertensão arterial.
c. Check-square Um distúrbio do metabolismo da glicose.
d. SQUARE Um distúrbio do metabolismp do colesterol.
e. SQUARE Um distúrbio do metabolismo do ácido úrico.

22. O Câncer de pele é a forma mais comum dessa 
doença e o carcinoma basocelular é o tipo de câncer 
de pele mais comum, constituindo 70% dos casos - 
mas, felizmente, é o tipo menos agressivo.

Ele está principalmente relacionado:

a. Check-square a exposição ao sol.
b. SQUARE ao envelhecimento.
c. SQUARE à predisposição genética.
d. SQUARE as condições precárias de higiene.
e. SQUARE à associação com doenças imunossupressoras.

23. A infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) 
é transmitida principalmente através de relações 
sexuais desprotegidas.

Esse vírus está associado a diversos tipos de câncer, 
principalmente o(a):

a. SQUARE Linfoma.
b. SQUARE Leucemia.
c. SQUARE Câncer de reto.
d. SQUARE Câncer de ovário.
e. Check-square Câncer de colo de útero.

24. Assinale a alternativa que se refere corretamente 
à forma de transmissão da Dengue.

a. SQUARE Pela picada de pulga comum.
b. Check-square Pela picada da fêmea do mosquito Aedes 

aegypti, no ciclo homem–Aedes aegypti–homem.
c. SQUARE Por contato direto de um doente ou de suas 

secreções com uma pessoa sadia.
d. SQUARE Por fontes de água contaminadas ou alimento 

contaminado.
e. SQUARE Pela contaminação com urina de ratos, geral-

mente em enchentes.

25. Na prevenção e educação em saúde algumas 
doenças infectocontagiosas, principalmente aquelas 
preveníveis pela vacinação, são classificadas como 

“doenças transmissíveis com tendência declinante”.

São exemplos dessas doenças:

a. SQUARE Dengue e febre amarela.
b. SQUARE Varíola e poliomielite.
c. SQUARE AIDS e cólera.
d. Check-square Difteria e coqueluche.
e. SQUARE Tuberculose e hepatites virais.



.

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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