
 

1 

 Estado de Santa Catarina 

Município de Belmonte -SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          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. Considere a alternativa que apresente os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

A) Descentralização, hierarquização e regionalização. 

B) Universalidade, integralidade e equidade. 

C) Descentralização, universalidade e equidade. 

D) Integralidade, hierarquização e regionalização. 

 

02. O artigo 198 da Constituição Federal de 1988, define que as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e devem constituir um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: 

A) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. 

B) Hierarquização, equidade e participação popular. 

C) Municipalização, regionalização e atendimento integral. 

D) Preservação da autonomia, integralidade e participação popular. 

 

03. Com relação ao princípio do SUS “Integralidade”, considere a alternativa que traz informações 

INCORRETAS sobre as suas aplicações: 

A) Serviços de saúde devem funcionar atendendo ao indivíduo de maneira integral. 

B) Garantir acesso a todos os níveis de atenção à saúde no sistema (atenção primária, atenção 

secundária e atenção terciária). 

C) Necessidade de articular o setor saúde com as demais áreas sociais relacionadas com a 

melhoria da qualidade de vida. 

D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, e o 

direito à informação às pessoas assistidas. 

 

04. O _________________________ traz uma das melhores planilhas existentes no mercado. As planilhas 

eletrônicas são programas que se assemelham a uma folha de trabalho, na qual podemos colocar dados 

ou valores em forma de tabela e aproveitar a grande capacidade de cálculo e armazenamento do 

computador para conseguir efetuar trabalhos que, normalmente, seriam resolvidos com uma 

calculadora, lápis e papel. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Excel. 

B) Power Point. 

C) Word. 
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D) Outlook. 

 

05. Os comandos copiar e colar no documento Word funcionam da mesma forma que em qualquer 

outro programa. Pode-se utilizar como atalho para essa função, as seguintes teclas: 

A) CTRL V (Copiar) e CTRL C (Colar). 

B) CTRL R (Copiar) e CTRL V (Colar). 

C) CTRL C (Copiar) e CTRL V (Colar). 

D) CTRL C (Copiar) e CTRL R (Colar). 

 

06. Domínio designa o dono do endereço eletrônico em questão, e onde os hipertextos deste 

empreendimento estão localizados. Os domínios ligados a instituições acadêmicas são descritos 

como: 

A) .com 

B) .br. 

C) .net 

D) .edu 

 

07. Segundo o Ministério da Saúde, a habilidade de homens e mulheres para expressar e desfrutar 

livremente sua sexualidade, sem riscos de DST’s, gestações não desejadas, coerção, violência e 

descriminação é denominado: 

A) Prevenção específica. 

B) Saúde sexual. 

C) Planejamento familiar. 

D) Saúde conjugal. 

 

08. Cada equipe de saúde da família deve ser composta minimamente por um médico, um enfermeiro, 

um técnico ou auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O número máximo 

de ACS de uma equipe não deve ultrapassar: 

A) 8 (oito). 

B) 10 (dez). 

C) 12 (doze). 

D) 15 (quinze). 

 

09. Trabalhar com mapas é uma forma de retratar e aumentar conhecimentos sobre a comunidade. 

O mapa é um desenho que representa no papel o que existe naquela localidade. Com o mapa o ACS 

pode: 
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I - Marcar as barreiras geográficas que dificultam o caminho das pessoas ate os serviços de saúde (rios, 

morros, mata cerrada, entre outros). 

II - Identificar com símbolos os grupos prioritários: gestantes, idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas 

acamadas, crianças menores de cinco anos, pessoas com deficiência, usuário de drogas, pessoas com 

hanseníase, pessoas com tuberculose, entre outros. 

III - Trabalhar com território e realizar coleta e sistematização de dados demográficos, 

socioeconômicos, político-culturais, epidemiológicos e sanitários. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

10. Considere as ações a seguir realizadas pelas Equipes de Estratégia Saúde da Família: 

K Realizar cadastramento das famílias. 

X Realizar visitas domiciliares. 

Y Realizar aplicação de larvicidas. 

W Realizar consultas de enfermagem. 

Z Orientar sobre higiene bucal. 

  

São ações que podem ser realizadas pelos ACS as apresentadas nos itens: 

A) K, X e Y, apenas. 

B) X, Y e W, apenas. 

C) Y, W e Z, apenas. 

D) Z, K e X, apenas. 

 

11. Segundo a Organização Mundial da Saúde, define-se aleitamento materno: 

A) Quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite 

humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes 

contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. 

B) Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água 

adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais. 

C) Quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente 

de receber ou não outros alimentos. 
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D) Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com 

a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode receber, 

além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar. 

 

12. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan é alimentado, principalmente, pela 

notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de: 

A) Informações da atenção básica. 

B) Doenças de notificação compulsória. 

C) Políticas públicas de saúde. 

D) Atendimentos e internações hospitalares. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 

 

 

13. Sobre o texto, analisar os itens abaixo: 

I. As moléculas dos dois tipos de plantas descobertas por cientistas chilenos, são capazes de resguardar 

apenas a radiação solar dos vegetais, e não a pele humana. 

II. As mudanças climáticas que ocorrem na região polar, fazem com que plantas se espalhem por outras 

áreas. 
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III. A descoberta feita por cientistas chilenos fará com que eles entendam melhor os mecanismos de 

defesa de outras espécies de plantas que são vulneráveis às radiações. 

Estão corretos: 

A) Somente os itens I e II. 

B) Somente os itens I e III. 

C) Somente os itens II e III. 

D) Todos os itens. 

 

14. Há várias maneiras de formar o plural das palavras seguindo corretamente as regras gramaticais. 

Assinale a alternativa onde o termo no singular retirado do Texto está incorretamente empregado 

no plural: 

A) “fabricação” (linha 3) – fabricações. 

B) “radiação” (linha 5) – radiaçãos.  

C) “estudo” (linha 8) – estudos. 

D) “defesa” (linha 15) – defesas. 

 

15. Analise a imagem abaixo. 

 

 

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, assinale a alternativa correta sobre a palavra em destaque 

na imagem: 

A) Os ditongos abertos tônicos “éi” e “ói” perdem o acento agudo quando caem na penúltima 

sílaba, ou seja, ideia – sem acento – é a forma correta de escrever. 

B) Os ditongos abertos tônicos “éi” e “ói” perdem o acento agudo quando caem na antepenúltima 

sílaba. 
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C) Com o Novo Acordo Ortográfico, a palavra “idéia” não perde o acento agudo, assim como 

acontece com a palavra “anéis”. 

D) A palavra “idéia” não perde o acento agudo, pois todas as palavras oxítonas são acentuadas.  

 

16. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que relaciona o item à resposta correta: 

“Não entendo o ______________________ de sua ausência em nosso encontro!”. 

A) porque. 

B) por que. 

C) por quê. 

D) porquê. 

 

17. Analise a frase a seguir: “Minha mãe faz uns bolos gostosos!” 

A expressão “bolos gostosos” apresenta, na ordem em que os termos aparecem, respectivamente: 

A) Um pronome e um adjetivo. 

B) Um adjetivo e um adjetivo. 

C) Um advérbio e um substantivo. 

D) Um substantivo e um adjetivo. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Segundo sua etimologia, o termo gentílico vem do latim “gentilitius” que por sua vez provém de 

gens, que significa família ou tribo. Em relação ao seu significado é a palavra que designa a origem de 

uma pessoa. Sabendo disso, o nome do local de nascimento é o que determina normalmente o 

gentílico. O gentílico de quem nasce no estado de Santa Catarina é: 

A) Catarinense ou barriga-verde. 

B) Catarines ou barriga-verde. 

C) Catarinense ou catarinenho. 

D) Catarines ou catarinense. 

 

19. Complete a lacuna corretamente: 

“Um paciente conseguiu na Justiça de Jaraguá do Sul, cidade localizada no _____________________ uma 

liminar que impede que seja feita uma eventual transfusão de sangue durante uma cirurgia que ele 

precisa fazer. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), o homem entrou com o processo 

por convicções religiosas. A decisão foi divulgada no dia 27 de julho de 2017.” 

(fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 31 de julho de 2017) 

A) Norte do estado de Santa Catarina. 



 

8 

B) Litoral sul do estado de Santa Catarina. 

C) Extremo oeste do estado de Santa Catarina. 

D) Oeste do estado de Santa Catarina. 

 

20. A data comemorativa da emancipação política-administrativa do Município de Belmonte – SC, é 

celebrada anualmente no dia:  

A) 09 de Janeiro. 

B) 22 de Março. 

C) 17 de Novembro. 

D) 01 de Julho. 

 


