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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. 

 Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque em embaixo da carteira ou no chão. 

 Verifique se 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. 

 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 02h, 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!! 

 

________________________________________________________________________________ 

Respostas para conferência 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Língua Portuguesa 

 

01. Apenas uma alternativa apresenta separação silábica correta. Identifique-a: 

A) Ca-mu-n-don-go, a-cha-do, la-bi-rin-to.  

B) Já-ca-re-zi-nho, e-mo-ci-o-nan-te, di-a.  

C) Te-rra-ço, tra-ma, no-tí-ci-a, ti-a. 

D) Pa-ssa-das, li-mo-ei-ro, fei-jão. 

 

02. Sobre dígrafo: assinale a alternativa na qual não há: 

A) Toda a palavra é captada na prova e vale nota. 

B) Chovia imensamente naquela tarde de abril. 

C) O fracasso é próprio de quem tenta fazer alguma coisa. 

D) O computador foi desligado incorretamente e danificou o trabalho. 

 

03. Quanto à crase, complete as lacunas de acordo com a norma padrão da língua: 

A vereadora quis passar ___ colegas ___ informação de que havia um número de pessoas prontas 

___ dedicar-se ___ palestras. A opção que preenche corretamente é a: 

A) à – à – a – as. 

B) as – à – a – as. 

C) às – a – a – às. 

D) as – a – à – as. 

 

04. Complete as frases com há cerca e acerca. Assinale a opção que preenche as lacunas: 

Não frequento a academia _______ de três anos.  

Nada foi falado _______ daquilo que aconteceu na viagem. 

O livro relançado hoje foi publicado ________ de dez anos. 

Não chovia desta forma _______ de um ano. 

A) há cerca – acerca – há cerca – há cerca. 

B) há cerca – acerca – há cerca – acerca. 

C) acerca – há cerca – acerca – há cerca. 

D) há cerca – acerca – acerca – há cerca. 
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05. Leia parte da matéria publicada na revista Carta Capital em 30/03/2022: 

Rússia afirma que não há nada promissor após negociações com a Ucrânia 

A Ucrânia acusou a Rússia de bombardear a cidade de Chernihiv, apesar do anúncio de Moscou 

de redução “radical” da atividade militar 

As negociações entre as delegações russa e ucraniana em Istambul não resultaram em nada muito 

promissor ou qualquer avanço, afirmou o Kremlin nesta quarta-feira, jogando um balde de água fria 

nas esperanças de progresso para o fim da guerra (...)  

( https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-afirma-que-nao-ha-nada-promissor-apos-negociacoes-com-a-ucrania/, 

30/03/2022).  

A expressão utilizada na matéria da Carta Capital “jogando um balde de água fria” se refere a: 

I. Apagar o fogo no incêndio provocado por mísseis. 

II. Acalmar os ânimos dos soldados russos que atacaram a Ucrânia. 

III. Obter progresso nas negociações sobre a guerra com a redução de ataques. 

IV. Ter esperanças de que o governo russo recue e finde as negociações de paz. 

A) I, II, III e IV estão corretas. 

B) I e II estão incorretas. 

C) III e IV estão corretas. 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Conhecimentos Gerais 

 

06. Maravilha surgiu como Capital da Criança em 1970, pelo grande número de crianças presentes 

na escola local e nas ruas. No entanto, o título oficial de Cidade das Crianças foi sancionado pela 

Lei 12.596, em ______. O projeto de criação da lei foi de autoria do deputado __________. 

Assinale a alternativa que preenche respectivamente e corretamente as lacunas: 

A) 2012, Onofre Santo Agostinho. 

B) 2010, Celso Maldaner. 

C) 2014, João Rodrigues. 

D) 2014, Pedro Uczai. 

 

07. A bandeira do município de Maravilha é de autoria do historiador ____________. Sobre o 

desenho, um avião _____________ alçando voo, representa Maravilha destinada a sempre subir 

mais alto. As faixas verde e amarela simbolizam _____________________. Assinale a alternativa 

que preenche respectivamente e corretamente as lacunas: 

 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2022 

4 

Prova Agente Comunitário de Saúde - ACS 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A) José Santana, azul, ordem nacional. 

B) Paulo Siqueira, amarelo, incorporação estadual. 

C) Francisco Gialdi, vermelho, incorporação nacional.  

D) Francisco Gialdi, verde, incorporação ao estado de Santa Catarina. 

 

08. O Programa do Governo Federal ______________ criado em 2004, com foco no atendimento 

de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, foi substituído pelo programa 

_____________ que promete ir além daquele. Assinale a alternativa que preenche respectivamente 

e corretamente as lacunas: 

A) Auxílio Emergencial, Auxílio Gás.  

B) Bolsa Família, Auxílio Emergencial. 

C) Bolsa Mulher, Bolsa Alimentação. 

D) Bolsa Família, Auxílio Brasil. 

 

Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

09. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no país, de acordo 

com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais 

e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por 

favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 

princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na 

situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-

efetividade. Diante disso, cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo: 

A) 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas. 

B) 6.000 pessoas, sendo a média recomendada de 4.000 pessoas. 

C) 8.000 pessoas, sendo a média recomendada de 6.000 pessoas. 

D) 10.000 pessoas, sendo a média recomendada de 8.000 pessoas. 

 

10. De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 e suas atualizações, são 

atribuições específicas do Agente Comunitário de Saúde, exceto: 

A) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à 

UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos 

e grupos sociais ou coletividade. 
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B) Ocorrendo situação de surtos e epidemias, executar em conjunto com o agente de endemias 

ações de controle de doenças, utilizando as medidas de controle adequadas, manejo ambiental e 

outras ações de manejo integrado de vetores, de acordo com decisão da gestão municipal. 

C) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 

D) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 

mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário. 

 

11. A hipertensão arterial é o aumento anormal e por longo período da pressão que o sangue faz ao 

circular pelas artérias do corpo. Não à toa, a doença também é chamada de pressão alta. Em relação 

a hipertensão e as diversas atribuições e competências do Agente Comunitário de Saúde, avalie as 

sentenças abaixo e assinale a alternativa que não representa uma atribuição do Agente Comunitário 

de Saúde: 

A) Esclarecer a comunidade sobre os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, orientando-

a sobre as medidas de prevenção.  

B) Rastrear a hipertensão arterial apenas em indivíduos idosos, pelo menos, uma vez ao ano, mesmo 

naqueles sem queixa.  

C) Encaminhar à consulta de enfermagem os indivíduos rastreados como suspeitos de serem 

portadores de hipertensão.  

D) Perguntar, sempre, ao paciente hipertenso se o mesmo está tomando, com regularidade, os 

medicamentos e se está cumprindo as orientações de dieta, atividades físicas, controle de peso, 

cessação do hábito de fumar e da ingestão de bebidas alcoólicas.  

 

12. A vacinação infantil é uma das mais importantes estratégias para a proteção e controle de 

doenças em crianças, portanto o Agente Comunitário de Saúde deve estar sempre atento ao 

calendário vacinal das crianças do seu local de abrangência. De acordo com o Calendário Nacional 

de Vacinação 2022, as duas primeiras vacinas que ao bebê deve fazer são: 

A) Vacina pentavalente e Vacina Oral de Rotavírus Humano. 

B) Vacina meningocócica C e Vacina pneumocócica.  

C) Vacina da Hepatite B e Vacina BCG. 

D) Vacina para poliomielite e Vacina DTP (tríplice bacteriana). 

 

13. O diabetes é caracterizado como o aumento da concentração de glicose no sangue. Tal situação 

acarreta no paciente, caso não seja devidamente tratado e acompanhado, uma série de problemas, 

dentre eles perda da visão, problemas cardiovasculares, dificuldade de cicatrização, distúrbios 
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renais, entre outros. Sendo o Brasil o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 

milhões de doentes adultos (20 a 79 anos), o Agente Comunitário de Saúde precisa estar atento a 

essa doença. Avalie as funções dos Agentes Comunitários de Saúde às pessoas que tem diabetes e 

assinale a alternativa correta: 

I. Identificar e cadastrar as pessoas com diabetes que moram em sua área de atuação. 

II. Realizar a visita domiciliar, as pessoas diabéticas, pelo menos a cada 6 meses. 

III. Procurar por pacientes que não comparecem às consultas. 

IV. Estimular o autoexame dos pés todos os dias. 

Estão corretas o que se coloca em: 

A) Apenas em I, II e III. 

B) Apenas em II, III e IV. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas III e IV. 

 

14. De acordo com a legislação vigente, a equipe multiprofissional da Saúde da Família deve ser 

composta por, no mínimo, o médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de 

Família e Comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar ou 

técnico de enfermagem; e agentes comunitários de saúde. Também a legislação determina a 

obrigatoriedade do cumprimento de uma carga horária de trabalho semanal por todos os 

profissionais da equipe de: 

A) 20 horas. 

B) 30 horas. 

C) 40 horas. 

D) 50 horas com os plantões. 

 

15. De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 e suas atualizações, compete às 

Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal, exceto: 

A) Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como estratégia prioritária de 

organização da atenção básica. 

B) Prestar apoio institucional às equipes e serviços no processo de implantação, acompanhamento e 

qualificação da Atenção Básica e de ampliação e consolidação da estratégia Saúde da Família . 

C) Selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais de 

Atenção Básica, em conformidade com a legislação vigente. 
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D) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos 

cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde visando à formação de profissionais e 

gestores com perfil adequado à Atenção Básica.  

 

16. O mosquito com listras pretas e brancas em seu corpo, originário de zonas tropicais e 

subtropicais e transmissor de diferentes doenças infecciosas ao ser humano, que por sinal são 

bastante prevalentes no Brasil. Para sua replicação, esta espécie prefere água limpa e parada. 

Assinale a alternativa que contém o nome científico correto e respectiva doença transmitida por ele. 

A) Aedes aegypti – Dengue. 

B) Culex quinquefasciatus – Chikungunya. 

C) Anopheles – Malária. 

D) Lutzomyia longipalpis – Zika. 

 

17. A portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Esta portaria define o número máximo de pessoas que cada Agente 

Comunitário de Saúde pode atender em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e 

vulnerabilidade social, que deve ser de: 

A) 800 pessoas. 

B) 750 pessoas. 

C) 700 pessoas. 

D) 350 pessoas. 

 

18. 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 Organização Mundial da Saúde tem 

dado ênfase ao aconselhamento em amamentação, que implica em ajudar a mulher a tomar decisões 

de forma empática, saber ouvir e aprender, desenvolver confiança e dar apoio. Algumas técnicas e 

atitudes facilitam o sucesso no aconselhamento: 

I. Ter empatia, ou seja, mostrar às mães que os seus sentimentos são compreendidos. 

II. Evitar palavras que soem como julgamento, como, por exemplo, certo, errado, bem, mal, etc. 

III. Aceitar os sentimentos e as opiniões das mães, sem no entanto precisar concordar ou discordar 

com o que elas pensam. 
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IV. Reconhecer e elogiar o que a mãe e o bebê estão fazendo certo, o que aumenta a confiança da 

mãe, encorajando-a a manter práticas saudáveis e facilitando que ela aceite sugestões. 

V. Usar palavras de fácil entendimento para a mãe. 

Estão corretas o que se apresenta em: 

A) Apenas II, III e IV. 

B) Apenas I, IV e V. 

C) Apenas II, III, IV e V. 

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

 

19. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que regula, em todo o território nacional, as ações e 

serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 

pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado e dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. Dentre estas atribuições e objetivos do capítulo 1, 

podemos elencar:  

I. Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 

II. Outro objetivo é a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, impedindo ações e atividades preventivas. 

III. Estão excluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações de vigilância 

epidemiológica. 

IV. Uma das ações que estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), são as execuções de ações de saúde do trabalhador. 

V. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica. 

De acordo com as assertivas acima, sobre as atribuições e objetivos, pode considerar corretas, as 

previstas nas assertivas: 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) Apenas II, III e V são corretas. 

D) Apenas I, IV e V são corretas. 

 

 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2022 

9 

Prova Agente Comunitário de Saúde - ACS 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

20. Conforme a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, assinale as alternativas abaixo com 

(V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) O SUS, contará, em cada esfera de governo, com a Conferência de Saúde e o Conselho de 

Saúde. 

(    ) A Conferência de Saúde reunir-se-á anualmente com a representação dos vários segmentos 

sociais. 

(   ) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 

(   ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências de Saúde é 

majoritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

(   ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V. 

C) V, V, V, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

 

 


