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Município de Anchieta 

Estado de Santa Catarina 

 Concurso Público nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Agente Comunitário de Saúde 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita 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 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. 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 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Em relação aos Princípios do SUS, analise: 

I - Universalização: pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar 

uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida 

dos indivíduos; 

II - Integralidade: a saúde é um direito de cidadania de todos e cabe ao Estado privar este direito; 

III - Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas o item III está correto. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

02. Segundo a Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa incorreta: 

A) A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias 

especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da 

direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação 

nacional. 

B) Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios. 

C) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente 

ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente. 

D) As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, 

acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e 

os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso. 

 

03. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“O ACS também é responsável por cobrir toda a população cadastrada, com um máximo de _________________ 

pessoas por ACS e de __________________ ACS por equipe de Saúde da Família.”  

A) 500 / 10. 

B) 450 / 15. 

C) 750 / 12. 

D) 1200 / 15. 
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04. Em relação ao Agente Comunitário de Saúde (ACS), analise: 

I - Exerce o papel de “elo” entre a equipe e a comunidade;  

II - Realiza visitas domiciliares na área adscrita, produzindo dados capazes de dimensionar os 

principais problemas de saúde de sua comunidade; 

III - Sempre que necessário, deve realizar os procedimentos clínicos, incluindo atendimento das 

urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

05. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi oficialmente implantada em 1994, pelo _____________________________ 

como um programa e posteriormente em _________________, alçada à condição de estratégia de 

reorganização do modelo assistencial.” 

A) Ministério da Fazenda (MF) / 2004. 

B) Sistema Único de Saúde (SUS) / 2001. 

C) Ministério da Saúde (MS) / 1997.  

D) Ministério do Meio Ambiente (MMA) / 1999.  

 

06. Em relação as características do recém-nascido, assinale a alternativa incorreta: 

A) Na primeira semana, o recém-nascido dorme de 15 a 20 horas por dia, porém alguns não 

dormem entre as mamadas, ficando acordados por várias horas. 

B) Nas primeiras 24 horas de vida, os recém-nascidos eliminam o mecônio (que é verde escuro, 

quase preto e grudento, parecendo graxa), depois as fezes se tornam esverdeadas e, 

posteriormente, amareladas e pastosas. 

C) A criança desde o nascimento até completar 28 dias de vida é chamada de recém-nascida. 

D) Normalmente os bebês nascem com peso entre 4,5 kg e 7 kg e sua altura fica entre 33 e 45 

centímetros. 

 

07. Podemos afirmar que a vacina Pentavalente inclui a imunização contra, exceto: 

A) Tétano.  

B) Difteria.  

C) Tracoma. 
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D) Coqueluche.  

 

08. As crianças convivem com muitos riscos e perigos diariamente. São informações que devem ser 

passadas sobre cuidados gerais na prevenção de acidentes, exceto: 

A) Guardar fora do alcance da criança objetos pontiagudos e cortantes.  

B) Não deixá-las perto do fogão. 

C) Tampar as tomadas que estão ao alcance das crianças, para evitar choques elétricos.  

D) Manter os produtos químicos de limpeza, remédios, objetos pequenos que possam ser ingeridos 

ou inalados no alcance das crianças.  

 

09. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. A visita domiciliar às famílias onde há pessoas adultas deve 

contemplar principalmente orientações sobre: 

(__) - Esquema vacinal; 

(__) - Hábitos alimentares; 

(__) - Conselhos psicológicos e psiquiatras;  

(__) - Consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas.  

A) V-F-F-V. 

B) F-V-V-V. 

C) V-V-F-F.  

D) V-V-F-V. 

 

10. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/90, estão incluídas no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; 

II - A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano; 

III - A formulação e execução da política de sangue e seus derivados.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

11. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda 

entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se 
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defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional. O Ministério 

da Saúde recomenda a amamentação até: 

A) Os três meses.  

B) Os quatro meses ou menos.  

C) Os cinco meses.  

D) Os dois anos de idade ou mais.  

 

12. Em relação a Tuberculose, assinale a alternativa incorreta: 

A) A tuberculose é infecção causada por uma bactéria – Mycobacterium tuberculosis (bacilo de 

Koch), que atinge principalmente os pulmões, sendo chamada de tuberculose pulmonar, mas 

pode acometer diversas partes do organismo, neste caso sendo chamada de tuberculose 

extrapulmonar. 

B) A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio do bacilo expelido por tosse, espirro ou fala 

de uma pessoa com tuberculose pulmonar ou na laringe. 

C) Não há tratamento específico que cure a Tuberculose. O tratamento é apenas sintomático, com 

cuidadosa assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso, com 

reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado. 

D) A tosse é o sintoma mais frequente da tuberculose pulmonar, geralmente acompanhada de 

expectoração (escarro). Além da tosse, pode surgir febre baixa, suores noturnos, 

emagrecimento, fraqueza, cansaço e dores no corpo. 

 

13. O Sistema de Informação Atenção Básica é um sistema (software), desenvolvido pelo DATASUS em 

1998, cujo objetivo centra-se em agregar, armazenar e processar as informações relacionadas à Atenção 

Básica (AB) usando como estratégia central a: 

A) Estratégia de Educação Familiar (EEF).  

B) Estratégia de Nutrição Online (ENO). 

C) Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

D) Estratégia de Atenção Complementar (EAC).  

 

14. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. A vacinação é uma importante ação para diminuir doenças e 

mortes por doenças infecciosas. Podemos afirmar que a vacina Tetravalente inclui a imunização contra: 

(__) - Caxumba; 

(__) - Dengue; 

(__) - Rubéola.  
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A) V-V-V.  

B) V-F-V. 

C) F-V-V. 

D) V-F-F. 

 

15. São objetivos do pré-natal, exceto: 

A) Reduzir a mortalidade no parto e puerpério.  

B) Aumentar o número de recém-nascidos de baixo peso. 

C) Reduzir o número de abortos espontâneos.  

D) Reduzir a mortalidade de recém-nascidos e mortes prematuras. 

 

16. De acordo com a Portaria nº 2.488/11, são itens necessários à estratégia Saúde da Família: 

I - Existência de equipe multiprofissional (equipe saúde da família) composta por, no mínimo, 

médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde, podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais 

de saúde bucal: cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico 

em Saúde Bucal; 

II - Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a 

média recomendada de 1.200 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição; 

III - Cadastramento de cada profissional de saúde em apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente 

ao profissional médico que poderá atuar em no máximo 02 (duas) ESF e com carga horária total de 40 

(quarenta) horas semanais.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

17. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com o Ministério da Saúde, são consideradas 

doenças de notificação compulsória: 

(__) - Esquistossomose; 

(__) - Ebola; 

(__) - Diabete; 



7 
 

A) V-V-F.  

B) V-V-V. 

C) F-V-V. 

D) V-F-V. 

 

18. “É um sistema de informação que visa descrever e predizer de maneira contínua, tendências das 

condições de nutrição e alimentação de uma população, e seus fatores determinantes, com fins ao 

planejamento e avaliação dos efeitos de políticas, programas e intervenções.”  

O trecho acima faz referência ao: 

A) Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN. 

B) Sistema de Vigilância Sanitária - ANVISA.  

C) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN. 

D) Sistema de Informação Alimentar - SIA. 

 

19. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Entende-se por ___________________________ um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos.” 

A) Vigilância naturalista.  

B) Vigilância ecológica.  

C) Vigilância sanitária. 

D) Vigilância epidemiológica. 

 

20. Na adolescência, afloram-se muitos questionamentos relacionados à identidade sexual, às 

transformações do corpo e à vivência das primeiras experiências sexuais. A sexualidade não está 

restrita ao ato sexual. Envolve desejos e práticas relacionados à satisfação, ao prazer, à afetividade e 

autoestima. Assim, podemos afirmar que: 

A) Não é importante aos adolescentes e jovens conhecerem o funcionamento do seu corpo. 

B) É fundamental a realização de ações educativas que tenham como princípio a desigualdade entre 

homens e mulheres. 

C) Utilizando uma linguagem acessível, simples e objetiva, devem ser dadas informações completas 

e precisas sobre sexualidade, contracepção, gravidez, proteção contra doenças sexualmente 

transmissíveis e realização do preventivo de câncer do colo uterino. 
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D) A atividade sexual sem a utilização de preservativos não torna os adolescentes e jovens mais 

expostos às DST. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-

las. 

TEXTO 

 

 

21. De acordo com o Texto, assinale a alternativa incorreta: 

A) Mais da metade da população das capitais brasileiras está com excesso de peso. 

B) São considerados obesos um em cada três brasileiros. 

C) De 2008 a 2017 o consumo regular de frutas e hortaliças cresceu 4,8%. 

D) De 2009 a 2017 a prática de atividade física no tempo livre aumentou 24,1%. 

 

22. Sabe-se que no Texto existe um erro de acentuação gráfica. Para que este seja corrigido, é necessário 

realizar a seguinte substituição: 

A) “obesos” (linha 1) por “obêsos”. 

B) “excesso” (linha 3) por “excésso”. 

C) “crónicas” (linha 5) por “crônicas". 

D) “Saúde” (linha 7) por “Saude”. 
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23. A língua portuguesa apresenta a faculdade de contrair determinadas classes de palavras em um 

único termo. Assim, o termo “do” (linha 8) é composto pela contração de: 

A) Preposição e artigo indefinido. 

B) Preposição e artigo definido. 

C) Preposição e pronome oblíquo. 

D) Pronome oblíquo e artigo definido. 

 

24. “Um em cada cinco moradores das capitais brasileiras é obeso, aponta pesquisa do Ministério da 

Saúde.” (Título do Texto). Em relação às classes gramaticais das palavras do trecho retirado do Texto, 

assinale a alternativa correta: 

A) Não há conjunções na frase. 

B) Existe exatamente quatro verbos no período. 

C) “cada” classifica-se como um pronome possessivo.   

D) “moradores” classifica-se como um adjetivo. 

 

25. Acerca da pontuação do Texto, assinale a alternativa incorreta: 

A) A vírgula presente na linha 10 é utilizada para separar termos de mesma função em uma 

enumeração. 

B) A supressão da vírgula presente após “entanto” (linha 8) não manteria a correção gramatical do 

texto. 

C) Manteria a correção gramatical do texto caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente 

após “brasileiros” (linha 1). 

D) A vírgula presente na linha 10 é obrigatória. 

 

26. “... brasileiros são obesos (...)” (linha 1). Tal expressão apresenta, na ordem em que os termos 

aparecem, respectivamente: 

A) Um substantivo, um verbo e um adjetivo. 

B) Um adjetivo, um verbo e um adjetivo. 

C) Um advérbio, um substantivo e um advérbio. 

D) Um substantivo, um advérbio e um substantivo. 

 

27. Assinale a alternativa que apresenta um verbo ou locução verbal que esteja no mesmo tempo e no 

mesmo modo que o verbo “são” (linha 1): 

A) “está” (linha 3) 

B) “cresceu” (linha 9) 
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C) “aumentou” (linha 11) 

D) “caiu” (linha 13) 

 

28. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a palavra retirada do Texto ao nome do acento 

gráfico que apresenta: 

A) “Vigilância” (linha 4) – acento grave. 

B) “Proteção” (linha 5) – acento trema. 

C) “Inquérito” (linha 6) – acento circunflexo. 

D) “Saúde” (linha 7) – acento agudo. 

 

29. Em regra, o verbo concorda com o núcleo ou núcleos do sujeito a que se relaciona. Nesse caso, é 

correto afirmar que o verbo “são” (linha 1) concorda em número e pessoa com a seguinte palavra do 

Texto: 

A) “Um” (linha 1) 

B) “brasileiros” (linha 1) 

C) “obesos” (linha 1) 

D) “mais da metade da população” (linha 2) 

 

30. “No entanto, de acordo com nota do ministério, o consumo regular de frutas e hortaliças cresceu 

4,8%...” (linhas 8 a 10). Assinale a alternativa que apresenta, entre as opções, a melhor palavra sinônima 

de “No entanto” destacada no trecho: 

A) Com tudo. 

B) Contudo. 

C) Não entretanto. 

D) Por enquanto. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos 

citar: vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. O Brasil, por 

conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as 

suas regiões. Em relação a diversidade cultural do Brasil, analise: 

I - A cultura da Região Centro-Oeste brasileiro é bem padronizada. As duas maiores festas populares 

da região são o Círio de Nazaré, que no segundo domingo de outubro reúne mais de 2 milhões de pessoas 

em Belém (PA), e o Festival de Parintins; 
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II - Entre as manifestações culturais da Região Nordeste estão danças e festas como o bumba meu 

boi, maracatu, caboclinhos, carnaval, ciranda, coco, terno de zabumba, marujada, reisado, frevo, 

cavalhada e capoeira; 

III - A Região Sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e, 

principalmente, alemães e italianos. As festas típicas são: a Festa da Uva (italiana) e a Oktoberfest (alemã). 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

32. A História do Brasil pode ser dividida em três períodos principais, são eles: 

A) Período Indígena, Período Mônaco e Período Imperial.  

B) Período Imperial, Período Judaico e Período Republicano.  

C) Período Indígena, Período Marrocos e Período Imperial.  

D) Período Colonial, Período Imperial e Período Republicano. 

 

33.  Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Anchieta – SC, 

são auxiliares direto do Prefeito: 

 (__) - Os Secretários Municipais; 

(__) - Os Vereadores; 

(__) - Os Administradores Distritais.  

A) V-V-V.  

B) V-F-V. 

C) F-V-F. 

D) V-V-F.  

 

34. Em relação aos Aspectos Geográficos do Brasil, assinale a alternativa incorreta:  

A) O estado do Ceará está localizado na Região Nordeste do Brasil.  

B) A Região Centro-Oeste do Brasil é composta pelos estados de Goiás, Alagoas, Mato Grosso do Sul 

e pelo Distrito Federal. 

C) A Região Norte é composta pelos estados de Roraima, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia 

e Tocantins. 
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D) Os estados que formam a Região Sudeste são: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

 

35. “Pela primeira vez na história um presidente em exercício dos Estados Unidos e um líder da Coreia do 

Norte – um dos regimes mais fechados do planeta – se encontraram (12/06/2018). A histórica reunião 

teve início às 22 horas de Brasília (9 horas da manhã em Singapura), com um aperto de mão entre os 

líderes em frente às bandeiras de ambos os países.”  

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 20 de junho de 2018)  

As negociações entre Donald Trump e Kim Jong-un tiveram como principal objetivo discutir a (o): 

A) Aquecimento Global.  

B) Desnuclearização da Coreia do Sul.   

C) Crise Humanitária da África.  

D) Desnuclearização da Coreia do Norte.  

 

 

 


