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CADERNO DE PROVA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 
Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 

2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão 

adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, 

de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor; 

f)  Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 
 
 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 
 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 

resposta, ementa ou rasura; 

 O quadrado da letra escolhida deve ser assinalado com um X; 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com 

tinta azul ou preta; 
 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local; 
 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 

Resposta devidamente preenchido e assinado; 
 
 Os 03 últimos candidatos permanecerão  até o  último concluir, os quais  assinarão  a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 
 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 10h00min. A duração mínima 

para realização da prova é de 01(uma) hora, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa                        04 (quatro) 

Matemática                         03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades                         03 (três) 

Conhecimentos Específicos                         10 (dez) 

Total de Questões         20 (vinte) 
 
 
 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade 

de questões está correta; 
 
 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o 

único documento válido para a correção das provas. 
 
 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será 

substituído em caso de erro do candidato. 
 
 
 

BOA PROVA! 
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CARGO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1) Sobre a acentuação gráfica das palavras agradável, automóvel e possível, assinale o que for 

correto. 

a) Em razão de a letra L no final das palavras transferir a tonicidade para a última sílaba, é 

necessário que se marque graficamente a sílaba tônica das paroxítonas terminadas em L, se isso 

não fosse feito, poderiam ser lidas como palavras oxítonas. 

b) São acentuadas porque são proparoxítonas terminadas em L. 

c) São acentuadas porque são oxítonas terminadas em L. 

d) São acentuadas porque terminam em ditongo fonético – eu. 

e) São acentuadas porque são paroxítonas terminadas em L. 

 

2) Marque a alternativa em que haja um artigo definido e um artigo indefinido, 

respectivamente: 

a) Roberta é a melhor aluna dessa classe. 

b) Gostaria de comprar um celular novo e a sandália daquela loja. 

c) Uma boa noite de sono é a melhor maneira de evitar o estresse. 

d) A casa que comprei é um pouco antiga. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

3) Assinale a frase em que à ou às está mal empregado. 

a) Amores à vista. 

b) Referi-me às sem-razões do amor. 

c) Desobedeci às limitações sentimentais. 

d) Estava meu coração à mercê das paixões. 

e) Submeteram o amor à provações difíceis. 

 

4)Indique a alternativa em que há erro de colocação pronominal. 

a) Ninguém viu-o sair para o trabalho. 

b) Alguém o viu sair esta manhã. 

c) Não o vejo desde ontem. 

d) Foram eles que o viram. 

e) Certamente o viram sair esta manhã. 
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MATEMÁTICA 

 

5) Em uma granja com 500 frangos, 600 kg de ração duram exatamente 10 dias. Caso a granja 

tivesse 125 frangos a mais, essa ração duraria: 

A) 9 dias 

B) 8 dias 

C) 7 dias 

D) 6 dias 

E) 12 dias 

 

6)Aplicando R$25 000,00 durante 3 meses em uma aplicação a juros simples com uma taxa de 

3% ao mês, qual o valor recebido ao final desta aplicação? 

a) 25.500,00 

b) 28.000,00 

c) 25.750,00 

d) 27.250,00 

e) 30.000,00 

 

7) Durante a pandemia do coronavírus, uma confecção iniciou a fabricação de máscaras de 

tecido. Contando com 10 funcionários, alcançava uma produção diária de 255 máscaras. Com o 

objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diárias, quantos funcionários no mínimo 

devem ser contratados a mais? 

a) 20 

b) 15 

c) 19 

d) 10 

e) 25 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

 

8) Em qual região turística do estado de Santa Catarina pertence o município de Ipira? 

 

a) Caminho do Contestado 

b) Vale dos Imigrantes 

c) Vale Europeu 

d) Vale das Águas 

e) Grande Oeste 

 

 

9) Quais são os municípios pertencentes a AMAUC?  

 

a) Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Lindóia do Sul; 

Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara e Xavantina.  
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b) Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Lindóia do Sul; 

Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara e Xavantina.  

c) Alto Bela Vista; Capinzal; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Lindóia do 

Sul; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara e Xavantina.  

d) Alto Bela Vista; Capinzal; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Joaçaba; 

Ouro; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara. 

e) Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Lindóia do Sul; 

Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara.  

f) Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Lindóia do Sul; 

Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara e Xavantina.  

 

 

10) Qual a data de criação e a data de instalação do Município de Ipira, respectivamente?  

 

a) 14 de agosto de 1963 e 15 de agosto de 1963; 

b) 14 de junho de 1963 e 15 de agosto de 1963; 

c) 15 de agosto de 1963 e 20 de agosto de 1963; 

d) 14 de junho de 1964 e 15 de agosto de 1964; 

e) 15 de junho de 1964 e 15 de agosto de 1964. 

 

 

QUESTOES ESPECÍFICAS 

 

 11) O cadastramento das famílias é uma das principais ações que o Agente Comunitário de 

Saúde precisa fazer. Essa ação tem como principal objetivo 

a) Conhecer as condições de vida das famílias que vai acompanhar para fazer o diagnóstico da 

comunidade; 

b) Elaborar o mapa de acompanhamento das famílias; 

c) Identificar os principais conflitos de interesse dentro da comunidade; 

d) Obter um maior controle sobre a vida das pessoas que moram na comunidade; 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

12)  O Agente Comunitário de Saúde é uma profissão estabelecida a partir da criação do 

Programa Saúde da Família. A criação deste programa aconteceu em: 

A - 1990. 

B - 1994. 

C - 1997. 

D - 2000. 

E – 2007. 

 

13 - A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Sobre o assunto, é 

CORRETO afirmar que: 

a)  A infecção por dengue pode ser assintomática. 

b) A infecção por dengue é bacteriana. 

c) Quem já teve a doença não desenvolve novamente. 
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d) Só é preciso se preocupar com a proliferação do mosquito durante o período de chuva. 

e) A infecção acontece somente no período do verão. 

 

14 – Qual o numero máximo de pessoas que uma ACS ( Agente Comunitária de Saúde) pode 

atender em sua micro área. 

A – 550 

B – 400  

C – 750 

D – 700 

E – 650 

 

15 - A equipe mínima de saúde da família deve ser composta pelos seguintes profissionais, 

EXCETO: 

a) Médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade. 

b) Médico pediatra. 

c) Enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família. 

d) Auxiliar ou técnico de enfermagem. 

e) Agentes comunitários de saúde. 

 

 16 -  Em relação ao sarampo, para a criança ser considerada imunizada, o agente local de saúde 

deve verificar na carteira de vacinação se consta(m): 

a) Pelo menos 1 dose da vacina DPT (Tríplice Bacteriana). 

b) duas doses da vacina DPT (Tríplice Bacteriana) com 15 meses e reforço com 4 anos. 

c) Pelo menos uma dose da vacina trivial com 12 meses. 

d) uma dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e  outra da tetra viral aos 15 meses. 

e) Vacina penta valente 3 doses aos 2, 4 e 6 meses. 

 

17 - São alguns sinais e queixas que indicam o surgimento de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) em meninas, EXCETO: 

a) Corrimento vaginal. 

b) Coceira e ardência. 

c) Dor durante o ato sexual. 

d) Dor no baixo ventre. 

e) Micção frequente. 

 

18 - Na Unidade de Saúde da Família a responsabilidade pelo treinamento e capacitação 

continuada dos agentes comunitários de saúde é do:  

a) Médico. 

b) Enfermeiro.  

c) Técnico de enfermagem.  

d) Odontólogo. 

e) Secretário de Saúde. 
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19 - “O teste do pezinho, da orelhinha e do olhinho do recém-nascido fazem parte de um 

Programa Nacional, criado em 2001 pelo Ministério da Saúde, com objetivo de diagnosticar 

diversas doenças a tempo de fazer o tratamento precocemente, reduzindo ou eliminando 

sequelas, como o retardo mental, surdez e cegueira”. A qual Programa especificamente o texto 

se refere?  

a) Saúde da criança. 

b) Estratégia de saúde da família. 

c) Triagem Neonatal. 

d) Agentes comunitários de saúde. 

e) Vida saudável. 

 

20 – Sobre o Teste do pezinho, qual a orientação correta sobre o período de realização? 

a) Entre o 9º  ao 10º mês de vida do bebê. 

b) Entre o 1º ao  2º dia de vida do bebê. 

c) Entre o 4º ao 5º mês de vida do bebê. 

d)  Entre o 3º ao 10º dia de vida do bebê. 

e) Entre o 11º ao 12º mês de vida do bebê. 

 

 

 

 


