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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção! O fragmento do texto de Marina Colasanti servirá de subsídio para as questões 1 a 5:  

Eu sei, mas não devia 

Marina Colasanti 
 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 

A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as 

janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha 

para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se 

acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, 

esquece a amplidão. 

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café 

correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. 

A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no 

ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. (...)  

1 - Analise as palavras que compõe a oração a seguir e indique o número de verbos presentes: 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 

a) Na oração há três verbos. 

b) Na oração há apenas um verbo. 

c) Na oração há dois verbos. 

d) Na oração há seis verbos. 

e) Na oração há quatro verbos. 
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2 - Observe o que está em destaque na frase: “A gente se acostuma a morar em apartamentos de 

fundos”. Ao construir o texto a autora optou por usar inúmeras vezes “a gente”. Essa escolha faz uma 

tentativa de aproximação do leitor, pois, ambos, leitor e escritor estão incluídos no texto. Se, ao invés 

de usar “ a gente” substituíssemos por “Nós”, como ficaria a frase?   

a) Nós se acostuma 

b) Nós se acostumamos 

c) Nós nos acostumamos 

d) Nós vos acostumamos 

e) Nós acostumamos-lhes 

3 - No texto apresentado aparece em inúmeras frases o uso do vocábulo “porque”. Na língua 

portuguesa existem diversas formas desse vocábulo com grafias e usos diferentes. Complete as frases 

abaixo e em seguida assinale a alternativa que respectivamente apresenta a resposta adequada. 

I  - Joana não compareceu ao treino ............................... estava doente. 

II- Quero saber o ................................... desse desinteresse pelos estudos. 

III – ........................... as plantas realizam fotossíntese?  

a) por que -  porquê - por que 

b) por que -  por quê - porquê 

c) porquê -  porquê - porque 

d) por quê -  porque - por que 

e) porque -  porquê - por que  

4 - Na língua portuguesa as conjunções são termos que ligam duas orações ou duas palavras de 

mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Na frase: A gente se acostuma, mas 

não devia.  A palavra em destaque possui sentido de:  

a) Complementação 
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b) Oposição 

c) Comparação  

d) Conclusão 

e) Explicação 

5 - Observe as palavras a seguir: atrasado e pesado.  Ambas são escritas com S, mas possuem som 

de Z. Em qual das alternativas todas as palavras devem ser grafadas com Z para que estejam 

ortográfica e gramaticalmente corretas?  

a) ca.... ebre – li....o – anali....e  

b) coi....a – formo....o – grande....a 

c) grande ....a – esperte....a – cateque .... e  

d) economi....e – certe....a – enrai....ado 

e) ca.... ebre - cateque .... e – pra ....o 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Seja a equação: . Para que a sentença seja verdadeira o valor de 

deve ser igual a: 

a) 102 

b) 202 

c) 72 

d) 4 

e) 12 

7 - Em determinada liquidação uma blusa que custava R$ 240,00 foi vendida com 35% de desconto. 

O valor que o cliente irá pagar pela blusa é de: 

a) R$ 74,00 

b) R$ 84,00 

c) R$ 134,00 

d) R$ 170,00 

e) R$ 156,00 
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8 - Uma pessoa adulta para andar 50 metros terá que caminhar 80 passos. Para percorrer uma 

distância de 2800 metros terá que caminhar: 

a) 3980 passos 

b) 3840 passos 

c) 4480 passos 

d) 3760 passos 

e) 3740 passos 

9 - Em uma Progressão Aritmética o primeiro termo é  e a razão é 4. O valor do oitavo termo é: 

a) 38 

b) 26 

c) 24 

d) 18 

e) 20 

10 - Para avaliar a capacidade de um recipiente com formato irregular, usou-se o seguinte processo: 

O recipiente foi enchido com água e, em seguida, a água foi despejada em um aquário de vidro 

transparente retangular, cujas medidas internas são 18 centímetros de comprimento e 15 centímetros 

de largura. O nível da água no aquário atingiu a altura de 10 centímetros. A capacidade do recipiente 

é de: 

a) 2,3 litros 

b) 2,7 litros 

c) 2,5 litros 

d) 3,2 litros 

e) 3,7 litros 

INFORMÁTICA 

11 - Qual das opções a seguir, representa a principal funcionalidade da ferramenta pincel de 

formatação para a edição de documentos no Microsoft Word: 

a) eliminar o texto ou bloco de texto selecionado 

b) copiar formatação de uma coisa selecionada para outra nos textos ou documentos  

c) somente aplicar cor ao texto selecionado 

d) aplicar somente bordas sem sombreamento no texto selecionado 
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e) apenas serve para sublinhar o texto ou bloco de texto selecionado 

 12 - Dos periféricos a seguir, qual deste é considerado o cérebro do computador: 

a) Memória RAM 

b) Memória ROM 

c) CPU ou UCP 

d) Monitor de vídeo 

e) Disco rígido 

13 - Considerando uma planilha do excel com as seguintes informações: 

 

Considerando as seguintes afirmações: 

I – O valor retornado pela calculo MOD(B1;4)  na função SE da célula B3 é a divisão do valor de B1 

por 4 

II – O valor retornado pelo calculo MOD(B1;4)  na função SE da célula B3 é o resto da divisão  do 

valor B1 por 4 

III – O valor retornado pela função SE na célula B3 é BISSEXTO 

IV - O valor retornado pela função SE na célula B3 é NÃO BISSEXTO 

a) Todas as afirmações estão corretas 

b) Somente a afirmação III é correta 

c) As afirmações II e III estão corretas 

d) As afirmações II e IV estão corretas 

e) As afirmações I e IV estão corretas 
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14 - Qual é o conjunto de teclas que devem ser pressionadas para formatar um parágrafo como 

JUSTIFICADO no editor de textos Microsoft Word: 

a) CTRL+J 

b) CTRL+E 

c) CTRL+Q 

d) CTRL+G 

e) CTRL+A 

15 - Periférico responsável pelo armazenamento das informações básicas do equipamento, usadas 

principalmente no processo de BOOT ou inicialização e que não é apagada quando o mesmo é 

desligado: 

a) Memória RAM 

b) Memória CACHE 

c) Memória ROM 

d) Placa de vídeo 

e) Disco Rígido 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - Com relação aos aspectos políticos, administrativos, econômicos, históricos, entre outros do 

município de Ipumirim é INCORRETO afirmar: 

a) Segundo o IBGE, o território do município foi habitado por indígenas conforme  comprovam 

a existência de sítios arqueológicos, reconhecidos e cadastrados pelo IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

b) Ipumirim foi emancipado em 1963. 

c) Os limites territoriais são: ao Norte, Faxinal dos Guedes, Ponte Serrada e Vargeão; ao Sul, 

Arabutã e Seara, a Leste: Lindóia do Sul e Concórdia, e a Oeste, Seara e Xavantina. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 001/2018 - CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

 

9 
 

d) Vital Felipe Casarotto foi o primeiro prefeito de Ipumirim, assumiu o mandato em 07 de 

abril de 1963 e ficou a frente da administração até 25 de novembro do mesmo ano. 

e) O município é banhado pelos Rios Irani, do Engano, Jacutinga e Uruguai. 

Fonte: http://www.ipumirim.sc.gov.br/ Acesso em 20/02/18.  

17 - Recentemente o presidente Michel Temer anunciou a criação de mais um ministério. O anúncio 

foi feito no Rio de Janeiro, onde o presidente está reunido com autoridades para discutir a 

intervenção federal na área de segurança pública. O novo ministério faz parte de um conjunto de 

medidas para o combate à violência no país. A proposta é que as polícias Federal e Rodoviária 

Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Segurança Pública fiquem 

vinculados a esse Ministério. Assinale a alternativa que indica como foi nomeado o novo ministério. 

a) Ministério da Justiça  

b) Ministério Emergência Pública 

c) Ministério da Força Armada 

d) Ministério da Segurança Pública 

e) Ministério da Paz 

18 - O 8º Fórum Mundial da Água, maior evento global sobre o tema é organizado pelo Conselho 

Mundial da Água, uma organização internacional que tem como missão promover a conscientização, 

construir compromissos políticos e provocar ações em temas críticos relacionados à água. O referido 

Fórum acontecerá entre os dias 18 a 23 de março em.......................................................................... 

a) São Paulo 

b) Florianópolis 

c) Brasília 

d) Porto Alegre 

e) Curitiba 

http://www.ipumirim.sc.gov.br/
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19 - Aconteceu entre os dias 21 a 23 de 2018 no campus do IFC ( Instituto Federal Catarinense) em 

Concórdia mais uma edição da Tecnoeste.  A Tecnoeste é um Show Tecnológico Rural do Oeste 

Catarinense –com atividades sobre os  temas Gestão, Qualidade de Vida e Sucesso na Propriedade 

Rural. 

O evento conta com palestras, fóruns e exposições relacionadas a avicultura, suinocultura, 

ovinocultura, agricultura e bovinocultura de leite. Neste ano de 2018 o evento realizou a 

...................... edição. 

a) 14ª  

b) 20ª  

c) 5ª  

d) 15ª  

e) 10ª 

20 - Em qual das alternativas há uma informação INCORRETA sobre os atuais chefes de governo:  

a) Donald Trump exerce a função de presidente dos Estados Unidos da América. 

b) O Rei Filipe VI de Espanha é o atual rei de Espanha, título pelo qual ostenta a chefatura do 

Estado e o mando supremo das Forças Armadas. 

c) Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron é o atual presidente da França. 

d) Nicolás Maduro Moros é um político venezuelano, atual presidente da República 

Bolivariana da Venezuela. 

e) Barack Hussein Obama é presidente dos Estados Unidos desde 2009.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

21 - As doenças sexualmente transmissíveis podem ter origens de vários microrganismos patológicos. 

Analise a alternativa a seguir, aquela que não se refere à origem viral: 

a) HPV 
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b) Hepatite B 

c) AIDS  

d) Papiloma Vírus. 

e) Gonorréia 

22 - Na Constituição Federal foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS) que passou a oferecer a 

todos os brasileiros, acesso gratuito e universal. Qual o ano que o SUS foi criado?  

a) 1987 

b) 1988 

c) 1989  

d) 1986 

e) 1998 

23 - São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa incorreta: 

a) Universalidade  

b)  Resolutividade 

c) Controle das contas do fundo de saúde    

d) Controle social  

e) Equidade 

24 - Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto é, 

tem maior possibilidade ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. São exemplos de situação de 

risco exceto: 

a) Filhos de mães que não fumam, não bebem bebidas alcoólicas e não usam drogas na 

gravidez. 

b) Bebês que nascem com menos de dois quilos e meio. 

c) Pessoas com deficiência que não têm acesso às ações e serviços de saúde, sejam estes de 

promoção, proteção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação. 
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d) Pessoas que precisam de cuidadores, mas não possuem alguém que exerça essa função. 

e) Bebês prematuros. 

25 - A Diabetes Mellitus (DM), é uma doença que vem crescendo na população brasileira, com maior 

prevalência na população adulta. Sobre a Diabetes Mellitus assinale a alternativa correta. 

a) A prática regular de atividade física e o uso correto de medicamentos não auxiliam no 

tratamento.  

b) É uma infecção transmissível. 

c) A obesidade e hereditariedade são fatores de risco. 

d) Não necessita de controle rigoroso para evitar complicações agudas e crônicas. 

e) Os tipos de diabetes são tipo 1 e 3. 

26 - Como se chama o primeiro leite que desce nas mamas logo após o parto, que será o leite mais 

importante para o bebê?  

a) Leite maduro 

b) Leite natural 

c) Primeiro leite 

d) Leite gordo 

e) Leite colostro 

27 - O (PSF) Programa Saúde da Família começou com a implantação do PACS. Qual é a tradução 

da sigla. 

a) Programa Saúde no Bairro 

b) Programa de Agentes Comunitários da Saúde 

c) Programa Saúde na Comunidade 

d) Programa Saúde na Escola 

e) Programa de Atendentes Comunitários da Saúde 

28 - Em relação à Visita Domiciliar (VD). Assinale as alternativas abaixo com (V) para Verdadeiro e 

(F) para Falso. 
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(   ) A visita domiciliar é um instrumento de assistência à saúde voltada a prestar atendimento no 

domicílio, orientar, levantar possíveis soluções para os problemas de saúde, sendo exclusivamente 

realizada pelo agente comunitário de saúde como integrante da equipe. 

(  ) Deve garantir atendimento holístico por parte dos profissionais, sendo, portanto, importante a 

compreensão dos aspectos psicológicos, afetivos, sociais e biológicos do usuário e família 

cuidados.  

(  ) Ela não proporciona visão ampla das reais condições de vida da família e tampouco, possibilita 

uma interação em ambiente tanto familiar, quanto social, através do conhecimento de seu 

cotidiano, de sua cultura, seus costumes, suas crenças, o que não torna essas vivências 

enriquecedoras para ambos. 

( ) Suas principais limitações são os horários de trabalho e afazeres domésticos, que podem  

impossibilitar ou dificultar a sua realização, como também a falta de planejamento dos 

profissionais , a visita pode ser perda de tempo. 

( ) O sucesso de uma visita domiciliar é necessário depende dos passos como o planejamento, 

execução, registro de dados, avaliação.  

 A sequência correta é: 

a) F, V, F, F, V  

b) F, F, F, V, V  

c) F, V, F, V, V  

d) V, V, F, F, V 

e) F, F, V, V, F 

29 – No trabalho rotineiro do ACS a ética sempre deve ser o que norteia o trabalho do Agente 

Comunitário, neste sentido assinale a alternativa errada:  

a) Sempre que do ACS for realizar a visita domiciliar, o mesmo terá que pedir permissão ao 

responsável do domicilio antes de iniciar a visita domiciliar, evite críticas e condenações 
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durante a abordagem ao cadastrado, o ACS precisa ser discreto e há necessidade de se guardar 

sigilo das informações colhidas sobre as famílias cadastradas. 

b) Não há necessidade do ACS pedir permissão ao responsável do domicilio antes de iniciar a 

visita domiciliar, evite críticas e condenações durante a abordagem ao cadastrado. O ACS não 

precisa ser discreto e não há necessidade de se guardar sigilo das informações colhidas sobre as 

famílias cadastradas.  

c) O ACS deverá seguir as normas éticas durante sua rotina de trabalho. 

d) Sempre o ACS terá que ser cortês e oferecer ajuda as pessoas que procuram seu 

atendimento.  

e) O ACS terá que conhecer o Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) do Ministério 

da Saúde.  

30 - A definição a seguir descreve a função de qual profissional da equipe da saúde da família “é o 

elo de ligação entre a unidade básica de saúde e a comunidade e pode-se dizer que de sua atuação 

depende grande parte do sucesso da estratégia”: 

a) Função do médico da família 

b) Função do enfermeiro da família 

c) Função do técnico de enfermagem 

d) Função do dentista da família 

e) Função do agente comunitário da saúde 

31 - É uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou pela má absorção de insulina, 

hormônio produzido pelo pâncreas. O texto se refere a que doença? Assinale a alternativa correta. 

a) Tuberculose 

b) Diabetes Mellitus 

c) Hipertensão arterial sistêmica 

d) AIDS 

e) Hanseníase 
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32 - São atribuições do Agente Comunitário de Saúde, exceto: 

a) Cadastrar todos os moradores de sua micro área 

b) Estar em contato permanente com as famílias 

c) Realizar visitas domiciliares 

d) Participar das reuniões com a equipe de saúde 

e) Prescrever medicações  

33 - A criação do PSF (Programa de Saúde da Família) foi uma estratégia de fortalecimento da 

atenção básica. Qual foi o ano de implantação do PSF no Brasil?  

a) 1988 

b) 2001 

c) 1994 

d) 1995 

e) 1989  

34 - Os profissionais que compõe a equipe mínima da ESF, incluindo a equipe de saúde bucal é 

composta por: 

a) Enfermeiro, agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em higiene dental, médico e 

técnico em enfermagem 

b) Enfermeiro, agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em higiene dental 

c) Enfermeiro, agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em higiene dental e médico 

d) Agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em higiene dental e médico 

e) Agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em higiene dental e enfermeiro 

35 - Qual a doença que é transmitida ao ser humano através da ingestão da carne de porco e de gado 

contaminada e mal cozida? 

a) Hanseníase 

b) Malária 

c) Teníase 

d) Leptospirose 

e) Coqueluche 

36 - A febre amarela é uma doença endêmica e infecciosa transmitida por mosquitos contaminados 

por qual dos agentes abaixo? 

a) Bactéria 

b) Vírus 
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c) Protozoário 

d) Fungos 

e) Vermes 

37 - Na visita domiciliar o ACS solicita o cartão de vacina dos moradores. Um dos membros perdeu 

o cartão de vacinas, ele não se recorda se tomou a vacina contra a febre amarela. Que orientação o 

ACS deverá prestar, assinale a alternativa correta: 

a) Orientar para fazer uma dose e reforço após 10 meses 

b) Orientar para fazer três doses da vacina 

c) Encaminhar para a sala de vacinas  

d) Orientar para não fazer a vacina 

e) Orientar para fazer novo esquema de vacina e um reforço a cada 10 anos 

38 - A campanha nacional contra a gripe acontece anualmente no serviço público. Quais são os 

grupos não contemplados pelo ministério da saúde? 

a) Crianças até 10 anos 

b) Idosos acima de 60 anos 

c) Diabéticos 

d) Gestantes 

e) Puérperas (mulher pós parto) 

39 - Assinale a alternativa correta que contempla um exemplo de atenção primária à saúde. 

a) Serviço de oncologia 

b) Bolsa escola 

c) Gestação de alto risco 

d) Transplante de órgãos 

e) Saúde da família 
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40 - Dentre os organismos vivos abaixo, qual deles é responsável por transmitir ao homem a doença 

de chagas? 

a) Rato 

b) Barbeiro 

c) Mosquito 

d) Caramujo 

e) Cobra 

 


