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Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

 Edital de Processo Seletivo nº 002/2018 

 

 

 

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 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 

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 02h30min, 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 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. A promoção da saúde, como uma das estratégias de produção de saúde, ou seja, como um modo de 

pensar e de operar articulado às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde 

brasileiro, contribuem na construção de ações que possibilitam responder às necessidades: 

A) Sociais em saúde. 

B) Humanizadas em saúde. 

C) Potenciais de saúde. 

D) De diálogo em saúde. 

 

02. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Entende-se que a promoção da saúde apresenta-se como um mecanismo de fortalecimento e implantação 

de uma política transversal, integrada e intersetorial, que faça dialogar as diversas áreas do setor 

sanitário, os outros setores do Governo, o setor privado e não governamental, e a sociedade, compondo 

__________________________ de compromisso e corresponsabilidade quanto à qualidade de vida da população 

em que todos sejam partícipes na proteção e no cuidado com a vida.” 

A) Riscos. 

B) Superposição. 

C) Redes. 

D) Sujeitos. 

 

03. É objetivo específico da política de promoção à saúde promover o entendimento da concepção 

ampliada de saúde, entre os trabalhadores de saúde, tanto das atividades-meio, como os das atividades: 

A) Saudáveis. 

B) Fim. 

C) Desenvolvidas. 

D) Seguras. 

 

04. É objetivo da política nacional de promoção à saúde a incorporação do componente alimentar no 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional de forma a permitir o diagnóstico e o desenvolvimento de 

ações para a promoção da: 

A) Alimentação saudável. 

B) Segurança dos alimentos. 

C) Nutrição em nível local. 

D) Parceria com a ANVISA. 
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05. A influenza é uma doença sazonal, de ocorrência anual; em regiões de clima temperado, as 

epidemias ocorrem quase que exclusivamente nos meses de inverno. A infecção pelo vírus Influenza é 

também conhecida como: 

A) Pneumonia. 

B) Meningite. 

C) Tuberculose. 

D) Gripe. 

 

06. A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda. Quando se apresenta na forma de doença 

invasiva, caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, sendo a mais frequente delas a: 

A) Pneumonia. 

B) Tuberculose. 

C) Catapora. 

D) Meningite. 

 

07. A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição universal. 

Importante causa de morbimortalidade infantil. Compromete especificamente o aparelho: 

A) Cardiovascular. 

B) Urinário. 

C) Respiratório. 

D) Gastrintestinal. 

 

08. O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, 

extremamente contagiosa e bastante comum na infância. A principal ação de vigilância em saúde para 

prevenção do sarampo nas comunidades realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde é: 

A) Isolar casos de sintomáticos respiratórios. 

B) Realizar a higiene das mãos constantemente. 

C) Consumir somente água filtrada, fervida ou tratada. 

D) Realizar a imunização das crianças e adultos de acordo com o calendário vacinal. 

 

09. São direitos da mulher frente ao parto humanizado: 

I - Estar acompanhada durante o trabalho de parto e o parto, por alguém de sua escolha; 

II - Conhecer a identidade do profissional que o atende; 

III - Ser informada pelos profissionais sobre os procedimentos que serão realizados com ela e o bebê. 
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Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

10. Sobre a atenção pré-natal, entende-se por captação precoce das gestantes aquela realizada para 

primeira consulta de pré-natal em até:  

A) 60 dias da gestação. 

B) 90 dias da gestação. 

C) 120 dias da gestação. 

D) 180 dias da gestação. 

 

11. Podemos definir área como o conjunto de microáreas, dentro de um mesmo segmento territorial, 

cobertas por, no máximo:  

A) 40 agentes comunitários de saúde e um instrutor/supervisor. 

B) 30 agentes comunitários de saúde e um instrutor/supervisor. 

C) 24 agentes comunitários de saúde e um instrutor/supervisor. 

D) 12 agentes comunitários de saúde e um instrutor/supervisor. 

 

12. O tipo de trabalho que o indivíduo exerce, independente da profissão de origem ou de remuneração, 

mesmo que no momento do cadastramento o indivíduo esteja de férias, licença ou afastado 

temporariamente por qualquer motivo, é descrito pelo ACS no cadastramento como: 

A) Ocupação. 

B) Alfabetização. 

C) Condição referida. 

D) Segmento territorial. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. É do gênero masculino e não feminino: 

A) Apetite. 

B) Acne. 

C) Aguarrás. 

D) Alface. 
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14. Não deveria iniciar com H: 

A) Hímen. 

B) Horto. 

C) Hábil. 

D) Hestágio. 

 

15. É formado por um só radical: 

A) Adjetivo composto. 

B) Adjetivo simples. 

C) Adjetivo pátrio. 

D) Adjetivo derivado. 

 

16. Não é exemplo de concordância verbal: 

A) Eu vi. 

B) Eu ponho. 

C) Eu sonho. 

D) Ele leu. 

 

17. Não é exemplo de concordância nominal: 

A) O vizinho novo. 

B) A vizinha nova. 

C) Os vizinhos são todos novo. 

D) Elas nos afrontaram. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Princesa – SC, analise o trecho a seguir e assinale a 

alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O Município poderá dividir-se em ___________________________, segundo suas necessidades administrativas e 

o interesse de seus habitantes.” 

A) Socialistas e patrícios. 

B) Receitas e despesas.  

C) Províncias.  

D) Distritos.  
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19. Podemos afirmar que o município de Princesa - SC se desmembrou de:  

A) São Bento do Sul.  

B) São José do Cedro.  

C) São Miguel do Oeste.  

D) São Francisco do Sul.  

 

20. “É um dos nomes mais fortes do Brasil, pois foi uma figura central para a primeira fase do modernismo 

no Brasil. A artista vivia na Europa, porém retornou ao país para o “Grupo dos Cinco”, do qual faziam parte 

também Anita Malfatti, Mario de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia, na Semana de Arte 

Moderna.” 

O trecho acima faz referência a: 

A) Patrícia Rehder Galvão. 

B) Lygia Clark. 

C) Beatriz Milhazes. 

D) Tarsila Do Amaral.  

 


