
CADERNO DE PROVA 

AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA. 
2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA. 
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE 
HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A 
SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA. 
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA. 
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À 
INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES. 
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO. 
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. 
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS 
EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS. 
9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-
RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR: 

 
10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU 
INÍCIO. 
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE 
RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO 
DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE 
PROVAS. 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sobre verbos, analise as afirmativas a seguir: 
I- Sorriu: verbo conjugado no passado.  
II- Fazia: verbo conjugado no passado.  
III- Escreverá: verbo conjugado no passado.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está incorreto;  
b) Apenas o item II está incorreto;  
c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Os itens I, II e III estão corretos.  
 
2) Com base nas classes de palavras, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Caderno: é um advérbio;  
b) Caneta: é um substantivo;  
c) É: é um verbo;  
d) Dois: é um numeral.  
 
3) Sobre a ortografia e a acentuação das 
palavras, analise as afirmativas a seguir e 
assinale V para verdadeiro e F para falso: 
( ) Chuchu.  
( ) Computadôr.  
( ) Cafézinho.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) V – V – F;  
b) V – V – V;  
c) F – F – V;  
d) V – F – F.  
 
4) Com base no processo de formação de 
palavras, analise as afirmativas a seguir e 
marque a que contém um exemplo de 
DERIVAÇÃO PREFIXAL: 
a) Fidelidade;  
b) Infiel;  
c) Infidelidade; 
d) Feliz.  
 

MATEMÁTICA 
 
5) Ao analisarmos o número 12,6083, é 
CORRETO afirmar que ele é maior que: 
a) 12,608. 
b) 12,62; 
c) 12,609; 

d) 12,61301. 
 
6) Uma torneira aberta libera 12 litros de água 
por minuto. Para encher uma caixa que possui 
as medidas de 0,5 metro de largura por 3 metros 
de comprimento e 1 metro de altura, essa 
torneira deverá ficar aberta por cerca de: 
a) 2 horas e 5 minutos; 
b) 36 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 3 horas. 
 
7) Em uma determinada loja foi anunciado o 
valor de um par de tênis por R$ 129,00 com a 
possibilidade de desconto de 7% para 
pagamento à vista. No caso de pagamento à 
vista, o valor do tênis ficará em: 
a) R$ 122,00; 
b) R$ 90,30; 
c) R$ 121,00; 
d) R$ 119,97. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) A Guerra _____________ foi o maior conflito 
armado internacional ocorrido na América do 
Sul no século XIX. Rivalidades platinas e a 
formação de Estados nacionais deflagraram o 
confronto, que destruiu a economia e a 
população paraguaias. É também chamada 
Guerra da Tríplice Aliança (Guerra de la Triple 
Alianza) na Argentina e Uruguai e de Guerra 
Grande, no Paraguai. Assinale a alternativa que 
completa CORRETAMENTE a lacuna: 
a) do Paraguai; 
b) da Argentina; 
c) do Uruguai; 
d) da Cisplatina. 
 
9) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
dos 10 maiores rios Brasileiros, segundo sua 
extensão total: 
a) rio Amazonas; 
b) rio Itajaí-Açú; 
c) rio Paraná; 
d) rio São Francisco. 
 



10) Sobre as características naturais do estado 
de Santa Catarina, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) as Serras do Mar e a Serra Geral formam, 
juntas, uma barreira que divide o estado entre a 
planície costeira os planaltos do leste do Estado; 
b) O relevo de Santa Catarina é muito acidentado; 
c) A vegetação de Santa Catarina não é muito 
variada, apresentando apenas a Mata Atlântica e 
a Mata de Araucárias; 
d) As estações do ano são bem definidas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 
CARGO, LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA 

BÁSICA 
 
11) De acordo com a Lei 8080 de 19/09/1990, a 
direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete, EXCETO: 
a) colaborar com a União na execução da 
vigilância sanitária de portos, aeroportos e 
fronteiras; 
b) executar serviços de vigilância epidemiológica; 
c) participar do planejamento, programação e 
organização da rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em articulação com sua direção estadual; 
d) formar consórcios administrativos 
intermunicipais. 
 
12) Sobre a Leptospirose, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) É uma doença infecciosa febril, aguda, 
potencialmente grave, causada por uma bactéria, 
a Leptospira interrogans; 
b) É uma zoonose (doença de animais) que ocorre 
no mundo inteiro, exceto nas regiões polares; 
c) A vacina para humanos confere imunidade 
permanente e está disponível nos postos de 
saúde; 
d) A leptospirose é primariamente uma zoonose. 
Acomete roedores e outros mamíferos silvestres 
e é um problema veterinário relevante, atingindo 
animais domésticos (cães, gatos) e outros de 
importância econômica (bois, cavalos, porcos, 
cabras, ovelhas). 
 
13) Sobre a Dengue, analise os itens a seguir: 

I- É uma doença infecciosa causada por um 
arbovírus (existem quatro tipos diferentes de 
vírus do dengue - 1, 2, 3 e 4), que ocorre 
principalmente em áreas tropicais e subtropicais 
do mundo, inclusive no Brasil. 
II- A dengue pode ser transmitida por duas 
espécies de mosquitos (Aëdes aegypti e Aëdes 
albopictus), que picam durante o dia, ao 
contrário do mosquito comum (Culex), que tem 
atividade durante a noite. 
III- Os transmissores de dengue, principalmente o 
Aëdes aegypti, proliferam-se dentro ou nas 
proximidades de habitações (casas, 
apartamentos, hotéis etc.) em qualquer coleção 
de água relativamente limpa (caixas d'água, 
cisternas, latas, pneus, cacos de vidro, vasos de 
plantas). As bromélias, que acumulam água na 
parte central (aquário), também podem servir 
como criadouros. 
IV- O único modo possível de evitar ocorrência de 
epidemias e a introdução de um novo tipo do 
vírus do dengue é através do controle dos 
transmissores (Aëdes aegypti e Aëdes albopictus). 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I, II e III estão corretos; 
b) Apenas os itens III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
14) O saneamento básico constitui um dos mais 
importantes meios de prevenção de doenças, 
dentre todas as atividades de saúde pública. 
Sobre este assunto, analise os itens a seguir: 
I- A área de atuação do saneamento é muito 
ampla, e tende sempre a aumentar, devido à 
grande necessidade de se controlar a ação do 
homem sobre o meio ambiente. Soluções 
técnicas de saneamento cada vez mais 
avançadas, aperfeiçoadas e eficazes são 
necessárias para controlar os problemas 
ambientais, decorrentes do crescimento 
populacional e desenvolvimento industrial. 
II- A água para que possa ser consumida pelo 
homem deve obedecer a alguns padrões de 
qualidade. Como na natureza não encontramos 
devidamente água pura, pois a mesma sempre 
contém algum tipo de impureza, seja ela física, 
química ou biológica, deve-se tentar torná-la 
potável o máximo possível, controlando para que 



suas impurezas fiquem abaixo dos valores 
máximos permitidos de impurezas, estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde, não causando, 
portanto, nenhum malefício ao homem. 
III- Entre as principais doenças causadas por 
contato da água com pele e mucosas incluem-se 
a Esquistossomose, Infecções nos olhos, ouvidos, 
nariz e garganta e Doenças de pele. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens II e III estão corretos; 
b) Apenas os itens I e II estão corretos; 
c) Apenas os itens I e III estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
15) A saúde é um direito de cidadania de todas 
as pessoas e cabe ao Estado assegurar este 
direito, sendo que o acesso às ações e serviços 
deve ser garantido a todas as pessoas, 
independentemente de sexo, raça, ocupação, ou 
outras características sociais ou pessoais. Dentre 
os princípios do Sistema Único de Saúde, o texto 
anterior refere-se ao:  
a) princípio da equidade; 
b) princípio da universalização; 
c) princípio da integralidade; 
d) princípio da participação popular. 
 
16) Sobre as visitas domiciliares do Agente 
Comunitário de Saúde, analise os itens a seguir: 
I- Para ser bem feita, a visita domiciliar deve ser 
planejada. Ao planejar, utiliza-se melhor o tempo 
e respeita-se também o tempo das pessoas 
visitadas. 
II- Para auxiliar no dia a dia do seu trabalho é 
importante que você tenha um roteiro de visita 
domiciliar, o que vai ajudar muito no 
acompanhamento das famílias da sua área de 
trabalho. 
III- Muitas vezes o ACS pode ser a melhor 
companhia de um idoso ou de uma pessoa 
deprimida sem extrapolar os limites de suas 
atribuições. O ACS pode orientar como trocar a 
fralda de um bebê, por exemplo, mas lembre-se, 
você jamais pode ser o amigo e conselheiro da 
pessoa ou da família. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens II e III estão corretos; 
b) Apenas os itens I e II estão corretos; 

c) Apenas os itens I e III estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
17) As ações educativas fazem parte do dia a dia 
do Agente Comunitário de Saúde e têm como 
objetivo final contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da população. Para o 
desenvolvimento de atividades educativas, 
recomenda-se, EXCETO: 
a) Abordar apenas os temas planejados; 
b) Estimular a participação de todos; 
c) Utilizar recursos didáticos disponíveis como 
cartazes, recursos audiovisuais, bonecos, balões 
etc.; 
d) Ao final da reunião, apresentar uma síntese 
dos assuntos discutidos e os pontos chave, 
abrindo a possibilidade de esclarecimento de 
dúvidas. 
 
18) São competências e habilidades do Agente 
Comunitário de Saúde, EXCETO: 
a) Realizar visita domiciliar; 
b) Prestar orientação sobre higiene bucal; 
c) Prescrever medicamentos; 
d) Realizar ações de educação em saúde. 
 
19) No Microsoft Word 2010, para alterar o 
zoom do documento de modo que duas páginas 
caibam na janela, devemos acessar a aba: 
a) Página Inicial; 
b) Layout da Página; 
c) Correspondências; 
d) Exibição. 
 
20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha 
poderá ser emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal. 
II- do Prefeito Municipal. 
III- de iniciativa popular. 
IV- do conjunto dos secretários municipal. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 


