
CADERNO DE PROVA 

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 
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! 
 

 
 

CANELINHA, 16 de julho de 2017. 
www.scconcursos.com.br 

  



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sabemos que os verbos possuem diferentes 
conjugações em tempo e modo. Com base nos 
tempos e modos verbais, analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Fazíeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no tempo pretérito imperfeito.  
II- Faríeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no futuro do pretérito.  
III- Fizerdes: verbo fazer conjugado no modo 
subjuntivo, no futuro.  
 
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 na temática acentuação, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA: 
a) A palavra água é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo; 
b) A palavra carnê é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em E;  
c) A palavra relógio é acentuada por ser uma 
proparoxítona;  
d) A palavra referência é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em a.  
 
3) Baseando-se na ortografia das palavras, 
analise as afirmativas a seguir:  
I- A ortografia se caracteriza por estabelecer 
padrões para a forma escrita das palavras. Essa 
escrita está relacionada tanto a critérios 
etimológicos (ligados à origem das palavras) 
quanto fonológicos (ligados aos fonemas 
representados).  
II- É importante compreender que a ortografia é 
fruto de uma convenção. A forma de grafar as 
palavras é produto de acordos ortográficos que 
envolvem os diversos países em que a língua 
portuguesa é oficial.  
III- A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, 
escrever e consultar o dicionário sempre que 
houver dúvida. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os itens I, II e III estão corretos;  
b) Apenas o item I está incorreto;  

c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Apenas o item II está incorreto.  
 
4) Com base na estrutura da oração, analise a 
frase a seguir:  
 

Muitos alunos vieram ao ensaio. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta o 
sujeito da frase CORRETAMENTE: 
a) Sujeito composto;  
b) Sujeito simples;  
c) Sujeito oculto;  
d) Sujeito indeterminado. 
 

MATEMÁTICA 
 
5) Um grupo de escoteiros composto por 6 
adolescentes fará uma visita a algumas 
cachoeiras de uma reserva florestal, 
acompanhado de 2 instrutores. O percurso pela 
floresta deverá ser feito com todos em fila de 
forma que um instrutor esteja no início da fila e 
o outro no final desta fila. A quantidade de 
maneiras diferentes que esta fila pode ser 
organizada é: 
a) 8; 
b) 720; 
c) 1.440; 
d) 40.320. 
 
6) Um avião leva cerca de 20 minutos para se 
deslocar em uma determinada distância a uma 
velocidade média de 800 km/h. Caso o avião 
faça esse mesmo deslocamento à uma 
velocidade média de 500 km/h, o tempo gasto 
será de: 
a) 32 minutos; 
b) 12,5 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 31,25 minutos. 
 
7) José investiu R$5 mil em uma aplicação 
bancária que que rendia 2,5 % de juros ao mês. 
Ao final do sexto mês, essa aplicação renderá a 
quantia de, aproximadamente: 
a) R$ 750,00; 
b) R$ 625,00; 
c) R$ 657,04; 
d) R$ 798,47. 



CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) As Capitanias hereditárias foram um sistema 
de administração territorial criado pelo rei de 
Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema 
consistia em dividir o território brasileiro em 
grandes faixas e entregar a administração para 
particulares (principalmente nobres com 
relações com a Coroa Portuguesa). Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma das 
capitanias hereditárias: 
a) Capitania do Ceará; 
b) Capitania de Manaus; 
c) Capitania de São Vicente; 
d) Capitania de Santo Amaro. 
 
9) O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou no dia 1º de junho de 2017 a 
decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que 
define: 
a) o fim dos acordos de reaproximação dos 
Estados Unidos com Cuba; 
b) o cessar fogo no conflito na Síria; 
c) a ajuda humanitária nos conflitos na África e 
Ásia decorrentes de guerras civis; 
d) os compromissos globais na luta contra os 
efeitos das mudanças climáticas. 
 
10) Sobre a distribuição da população mundial, 
analise os itens a seguir: 
I- Dentre os cinco países mais populosos do 
mundo, podemos citar o Japão. 
II- A Oceania responde por cerca de 0,5% da 
população mundial; 
III- O continente mais populoso é a Ásia, que 
responde por mais da metade do total da 
população mundial. 
IV- A distribuição da população mundial ocorre de 
forma desigual, havendo grande diferença no 
contingente populacional dos continentes. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 

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. 
 


