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 Estado de Santa Catarina 

Município de Princesa - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

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

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

A noção de ________________________ diz respeito ao leque de ações possíveis para a promoção da saúde, 

prevenção de riscos e agravos e assistência a doentes, implicando a sistematização do conjunto de 

práticas que vem sendo desenvolvidas para o enfrentamento dos problemas e o atendimento das 

necessidades de saúde. 

A) Universalidade. 

B) Integralidade. 

C) Equidade. 

D) Hierarquização. 

 

02. A descentralização da gestão do sistema implica na transferência de poder de decisão sobre a 

política de saúde do nível federal (MS) para os estados (SES) e municípios (SMS). Esta transferência 

ocorre a partir da redefinição das funções e responsabilidades de cada nível de governo com relação 

à condução: 

A) Político-administrativa do sistema de saúde em seu respectivo território. 

B) Para a sistematização de vários princípios organizativos, que foram assumidos, em nossa 

legislação, como “diretrizes estratégicas” para a organização do SUS. 

C) Das ações específicas de vigilância ambiental, sanitária e epidemiológica dirigidas ao controle 

de riscos e danos, até ações de assistência e recuperação de indivíduos enfermos. 

D) Do atributo do modelo de atenção, entendendo-se que um “modelo de atenção integral à 

saúde” contempla o conjunto de ações de promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, 

assistência e recuperação. 

 

03. Processos de educação permanente para o controle social no SUS devem ter como nível de 

abrangência a: 

A) Classe trabalhadora. 

B) População de risco. 

C) Sociedade. 

D) Universalidade dos serviços. 

 

04. Podemos afirmar corretamente que os Conselhos de Saúde são: 

A) Espaços de interatividade de segmentos. 

B) Espaços de informação do SUS de ordem técnica-administrativa. 

C) Espaços de discussão de ordem econômico-jurídica. 
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D) Espaços de consolidação da cidadania. 

 

05. A avaliação da carteirinha vacinal é uma das atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

Qual das vacinas a seguir deve estar presente na criança com calendário vacinal em dia com 4 meses 

de vida? 

A) Influenza. 

B) Tríplice viral. 

C) Hepatite A. 

D) Rotavírus. 

 

06. Devido à incidência aumentada dos números de casos de Febre Amarela, em muitas regiões do 

Brasil a vacinação foi intensificada. Para regiões endêmicas e em campanha vacinal, o ACS deve 

oferecer a vacinação contra febre amarela para crianças a partir dos: 

A) 6 meses. 

B) 9 meses. 

C) 15 meses. 

D) 4 anos. 

 

07. “Desencadeia um conjunto de atividades relativas às zoonoses e questões sanitárias ligadas ao meio 

ambiente e riscos à saúde (água, ar e solo), com ações integradas com as subprefeituras e outras 

secretarias, devendo participar na formulação da política e na execução de ações de saneamento 

básico.” 

Dos campos de atuação da Vigilância em Saúde, o texto acima discorre sobre a atuação na área: 

A) Epidemiológica. 

B) Social. 

C) Ambiental. 

D) Sanitária. 

 

08. Qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocado por circunstâncias 

nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões auto ou heteroinfligidas é o conceito 

de Vigilância em Saúde para: 

A) Agravo. 

B) Evento. 

C) Emergência em Saúde Pública. 

D) Doença. 
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09. Nas fichas de visita domiciliar do e-SUS preenchidas pelos ACS, no campo “MOTIVO DA VISITA”, 

são itens associados à busca ativa: 

A) Gestantes, puérperas, pessoas com desnutrição e pessoas em reabilitação. 

B) Pessoas com deficiência, hipertensos, diabéticos e pessoas com Asma/DPOC. 

C) Sintomáticos respiratórios, tabagistas, usuários de álcool, condições de vulnerabilidade social. 

D) Consulta, exame, vacina e condicionalidades do Bolsa Família. 

 

10. Nas fichas de visita domiciliar do e-SUS preenchidas pelos ACS, no campo “MOTIVO DA VISITA”, 

qual dos itens a seguir não se enquadra como Acompanhamento: 

A) Domiciliados/Acamados. 

B) Controle de ambientes/vetores. 

C) Saúde mental. 

D) Pessoas com Hanseníase. 

 

11. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

Já está bem estabelecida a associação entre aleitamento materno e redução na prevalência de 

_____________________. Estima-se que o risco de contrair a doença diminua 4,3% a cada 12 meses de 

duração de amamentação. 

A) Câncer de mama. 

B) Câncer de colo de útero. 

C) Câncer de cólon. 

D) Câncer de pulmão. 

 

12. Considere os itens a seguir sobre a Política Nacional de Promoção à Saúde: 

I - Valorizar e ampliar a cooperação do setor da saúde com outras áreas de governos, setores e atores 

sociais para a gestão de políticas públicas e a criação e/ou o fortalecimento de iniciativas que 

signifiquem redução das situações de desigualdade; 

II - Estimular a adoção de modos de viver não-violentos e o desenvolvimento de uma cultura de paz no 

país; 

III - Reconhecer na Promoção da Saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da melhoria da 

qualidade de vida e de saúde; 

IV - Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de Promoção da 

Saúde, em especial a equidade e o empoderamento individual e comunitário. 

São diretrizes dessa política os itens apresentados em: 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 
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C) III e IV, apenas. 

D) I e IV, apenas. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

13. Com base no diálogo apresentado pela charge, é correto afirmar que a professora: 

A) Achou que nenhum de seus alunos seriam capazes de escrever “crise educacional”. 

B) Quis saber com que material escolar poderia ser escrito “crise educacional”. 

C) Perguntou a seus alunos qual deles sabiam escrever “crise educacional”. 

D) Impressionou-se com a inteligência do aluno. 

 

14. A palavra “lápis” dita pelo aluno no diálogo é acentuada, pois: 

A) Assinalam-se com acento agudo os vocábulos oxítonos que terminam em “a” aberto, “e” e “o” 

semiabertos. 

B) Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente. 

C) Os vocábulos paroxítonos finalizados em “i” ou “u”, seguidos, ou não, de s, marcam-se com 

acento agudo quando na sílaba tônica figuram “a” aberto, “e” ou “o” semiabertos. 
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D) Com o Novo Acordo Ortográfico esta palavra perdeu o acento agudo. 

 

15. Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo sublinhado: 

“Eu sei! Eu sei! Com um lápis.” 

A) Futuro do Pretérito do Indicativo. 

B) Presente do Subjuntivo. 

C) Presente do Indicativo. 

D) Futuro do Subjuntivo. 

 

16. Assinale a alternativa correta com base na pontuação sublinhada na frase: 

“Quem sabe como se escreve ‘crise educacional’?” 

A) O autor utilizou o ponto de interrogação, neste caso, para indicar o fim de uma conversa sem 

resposta. 

B) O autor utilizou o ponto de interrogação, neste caso, para declarar uma surpresa. 

C) O autor utilizou o ponto de interrogação, neste caso, para indicar uma interrogação indireta. 

D) O autor utilizou o ponto de interrogação, neste caso, para indicar uma interrogação direta. 

 

17. Sabe-se que todas as palavras abaixo são sinônimas do termo “crise” utilizado pela professora no 

diálogo. Não poderia, contudo, substituí-lo no diálogo devido à erro ortográfico a seguinte: 

A) Alteração. 

B) Desequilíbrio. 

C) Instabilidade. 

D) Incertesa. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Segundo a Lei Orgânica de Princesa - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice - Prefeito, assumirá o Presidente da Câmara de 

Vereadores; 

II - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários; 

III - O Poder Judiciário é exercido pela Câmara Municipal.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 
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19. O Brasil está localizado na América do Sul, sua extensão é de mais de 8,5 milhões de quilômetros 

quadrados de extensão (8.515.759,090 km2) o que faz dele o quinto maior país do mundo. É também 

um dos países mais populosos. O estado menos populoso do Brasil é: 

A) Roraima.  

B) Ceará.  

C) Santa Catarina.  

D) São Paulo. 

 

20. Menina viaja três dias de ônibus e de caminhão para fazer teste no Bolshoi. Lara saiu da Bahia para 

seleção em Santa Catarina. Índice de candidatos por vaga chegou a 60. 

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 25 de outubro de 2017)  

Considerando a notícia é correto afirmar que a “menina Lara” mencionada acima, foi: 

A) Da Bahia que fica na Região Centro-Oeste para Santa Catarina que fica na Região Sudeste. 

B) Da Bahia que fica na Região Nordeste para Santa Catarina que fica na Região Sudeste. 

C) Da Bahia que fica na Região Norte para Santa Catarina que fica na Região Sul. 

D) Da Bahia que fica na Região Nordeste para Santa Catarina que fica na Região Sul. 

 

 


