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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 

tubo transparente, com 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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (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) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto servirá de subsídio para as questões 1 a   4! 

Um restaurante no estado do Texas, nos Estados Unidos, promoveu um ato de empatia que comoveu 

muitas pessoas nas redes sociais. Para que uma de suas clientes pudesse ter uma refeição no local, os 

funcionários abriram o estabelecimento 1 hora e 15 minutos mais cedo que o normal. Isso porque a 

pequena Adelaide, de 3 anos, tinha leucemia, e não podia frequentar lugares com muita gente. 

Adelaide Nguyen foi diagnosticada com leucemia linfóide aguda no seu aniversário de 3 anos, no dia 

1º de julho de 2019. Esse tipo de câncer, também conhecido como LLA, se desenvolve na medula 

óssea, sendo um dos mais comuns em crianças. 

Fonte: https://www.minhavida.com.br/familia/noticias/35949-restaurante-abre-mais-cedo-para-atender-menina-com-

leucemia Acesso em 20 fev. 2020. 

1 - Com relação ao expresso no texto, assinale a alternativa INCORRETA:  

a) O estabelecimento comercial abriu em horário diferenciado para atender a pequena Adelaide. 

b) As pessoas se emocionaram ao saber que a pequena Adelaide não podia frequentar a escola. 

c) O diagnóstico da doença aconteceu quando Adelaide completou o seu terceiro aniversário. 

d) O câncer de Adelaide é um dos mais comuns em crianças. 

e) O câncer de Adelaide, também conhecido pela sigla LLA, se desenvolve na medula óssea. 

2 - Considerando o sentido expresso pelo texto a palavra empatia significa:   

a) modo pelo qual se encara uma questão; ponto de vista. 

b) capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela 

quer, de apreender do modo como ela apreende etc. 

c) sentimento de repugnância em relação a pessoa ou coisa; repulsão, antipatia. 

d) sentimento de pena com relação a alguém, a si mesmo ou a alguma coisa; compaixão. 

e) relação entre pessoas que, tendo afinidades, se sentem espontaneamente atraídas entre si. 

Fonte:https://www.google.com/search?q=empatia&oq=empatia&aqs=chrome.0.69i59l2j0l6.1503j1j9&sourceid=chrome

&ie=UTF-8.  

 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/leucemia
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/leucemia-linfoide-aguda
https://www.minhavida.com.br/familia/noticias/35949-restaurante-abre-mais-cedo-para-atender-menina-com-leucemia
https://www.minhavida.com.br/familia/noticias/35949-restaurante-abre-mais-cedo-para-atender-menina-com-leucemia
https://www.google.com/search?q=empatia&oq=empatia&aqs=chrome.0.69i59l2j0l6.1503j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=empatia&oq=empatia&aqs=chrome.0.69i59l2j0l6.1503j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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3 - A correta grafia abreviada para a hora expressa nos vocábulos em destaque “os funcionários 

abriram o estabelecimento 1 hora e 15 minutos mais cedo que o normal” encontra-se em: 

a) 13h e 15min 

b) 1h15min 

c) 1e 15min 

d) 1 hra e 15m 

e)  1hs15m 

4 - Observe: “Para que uma de suas clientes pudesse ter uma refeição no local”.  Qual das 

alternativas apresenta vocábulos capazes de substituir aqueles em destaque mantendo o sentido 

proposto.  

a) Então – paciente  – paragem  

b) Por isso – amigas – lugar  

c) Com o propósito de que  – freguesas – ambiente    

d) Com o intuito de que – favoritas – recíproco     

e) Com o pesar de que – utentes – recinto  

5 - Leia com atenção e em seguida assinale a alternativa que apresenta uma informação COESA  

segundo o expresso no texto:  

1. Espaguete com molho de queijo: simples e fácil de preparar, aqui o espaguete é acompanhado com 

um molho simples de queijo preparado com creme de ricota, leite e queijo parmesão. O sabor extra 

fica por conta da cebola refogada na manteiga. 

2. Espaguete baiano: preparada em apenas uma panela, esta receita tem tudo para agradar os amantes 

da Bahia, utilizando desde o azeite de dendê, leite de coco, pimentão, queijo coalho e tomates cerejas. 

Uma explosão de sabores! 

3. Espaguete com verduras: opção saudável e rica em nutrientes, aqui o macarrão é acompanhado 

por abobrinha, berinjela, espinafre, brócolis e cenoura refogados em azeite de oliva e sal. A dica é 

adicionar sal grosso na água do macarrão, para ressaltar o sabor do prato. 

Fonte: https://www.dicasdemulher.com.br/espaguete/. Acesso em 23 fev. 2020 

a) No texto 1 “Espaguete com molho de queijo” o tempo de preparo do prato dura em média 60 

min. 

http://www.aquinacozinha.com/espaguete-com-molho-de-queijo/
http://duplagourmet.com.br/index.php/2016/01/26/espaguete-baiano-2/
http://gastrolandia.com.br/receitas/espaguete-com-verduras/
https://www.dicasdemulher.com.br/abobrinha/
https://www.dicasdemulher.com.br/espaguete/
http://www.aquinacozinha.com/espaguete-com-molho-de-queijo/
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b) Para preparar o “Espaguete baiano” são necessários muitos recipientes, em especial: panelas. 

c) No “Espaguete com molho de queijo” o sabor adicional é obtido pelo acréscimo de uma  

cebola refogada na manteiga. 

d) No “Espaguete com verduras” recomenda-se usar: abobrinha, batata, chuchu, berinjela, 

espinafre, brócolis e cenoura fritos para servirem como acompanhamento.  

e) A adição de sal grosso na água do macarrão favorece o aquecimento, diminuindo assim o 

consumo de gás. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Paulinho fez um determinado percurso com seu automóvel em 8 horas ininterruptas, imprimindo 

uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Quanto tempo Paulinho gastaria para fazer o 

mesmo percurso se a velocidade média fosse de 75 quilômetros por hora? 

a) 6h 18min 

b) 6h 20min 

c) 6h 24min 

d) 6h 32min 

e) 6h 40min 

7 - As notas de R$ 20,00 que circularam no período de 2002 a 1012 tinham as dimensões de 140 por 

65 milímetros e as notas de R$ 20,00 que circulam de 2012 até os dias atuais medem 142 por 65 

milímetros. De acordo com a informação a cima, a quantidade de área de papel utilizada a mais para 

produzir atualmente cada nota de R$ 20,00 é de: 

a) 1,3  

b) 1,5  

c) 1,7  

d) 1,8  

e) 1,9  

8 - Um feirante, guardou em um depósito caixas de frutas e organizou-as em sete filas, da seguinte 

forma: na primeira fila sete caixas de frutas, na segunda fila doze caixas de frutas e na terceira fila 

dezessete caixas de frutas. Mantendo o padrão utilizado nas três primeiras filas, quantas caixas de 

frutas ele terá guardado ao final da sétima fila? 

a) 37 

http://duplagourmet.com.br/index.php/2016/01/26/espaguete-baiano-2/
http://www.aquinacozinha.com/espaguete-com-molho-de-queijo/
http://gastrolandia.com.br/receitas/espaguete-com-verduras/
https://www.dicasdemulher.com.br/abobrinha/
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b) 72 

c) 117 

d) 127 

e) 154 

9 - Quanto é 25% da quarta parte de 4.160?  

a) 350 

b) 320 

c) 280 

d) 260 

e) 190 

10 - Quantas placas podemos formar com as letras V, X, Y e Z e os algarismos 3, 4, 5 e 7 tendo duas 

letras distintas e três algarismos distintos nesta ordem?   

a) 120 placas 

b) 288 placas 

c) 640 placas 

d) 720 placas 

e) 1.024 placas 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - A partir da  Resolução nº 780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de julho de 

2019 estipulou-se regras para a adoção das novas placas dos veículos de todos os estados do Brasil. 

Diante disso, considere as informações abaixo como V (verdadeiras) ou F (falsas):  

( ) A adoção do novo modelo de placas de identificação veicular entrou em vigor a partir de 31 

de janeiro de 2020. 

( ) Segundo o Ministério da Infraestrutura, o Departamento Estadual de Trânsito que não aderir 

ao novo padrão, não conseguirá emplacar novos veículos. 

( ) A nova placa será obrigatória nos casos de primeiro emplacamento.  

( ) A nova placa apresenta o padrão com quatro letras e três números, o inverso do modelo 

atualmente adotado no país, com três letras e quatro números.  

http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-780-de-26-de-junho-de-2019-179414765
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( ) Também está previsto na legislação a troca voluntária da placa por parte do proprietário do 

veículo. Nesse caso, haverá a substituição automática do segundo caractere numérico do modelo 

anterior por uma letra. 

a) V – V – V – V – V   

b) F – V – V – V – V   

c) V – V – F – V – V   

d) V – V – F – F – V   

e) V – V – V – V – F  

Fonte: Adaptado de:  https://www.istoedinheiro.com.br, https://g1.globo.com e  http://agenciabrasil.ebc.com.br,  Acesso 

em 24 fev. 2020. 

12 - Após o encerramento do ano legislativo de 2019 a Presidente da Câmara de Vereadores de Alto 

Bela Vista, fez a entrega para a Prefeita Municipal Cátia Tessmann Reichert das sobras dos recursos 

do ano corrente. O repasse aconteceu no dia 27 de dezembro. A Presidente da Câmara destacou que a 

mesa diretora primou pelos princípios da eficiência e da economicidade na realização das despesas. 

Os Vereadores do Município cumpriram o papel de legislar, fiscalizar, indicar e julgar 

adequadamente durante 2019, gastando apenas os recursos constitucionais e devolvendo a quantia de 

R$ 219.471,82 (duzentos e dezenove mil e quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e dois 

centavos).  Assinale a alternativa que indica o nome da presidente da Câmara de Vereadores que 

realizou o repasse dos recursos mencionados acima:  

a) Nadir Ohlweiler 

b) Claudia Cristiane Petter Auler 

c) Aline Monica Lohmann 

d) Rosicler Terezinha Potrich Benincá 

e) Alice Schwambach Lemke 

Fonte: https://www.camaraaltobelavista.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/596127/codMapaItem/55898. Acesso em 

23 fev. 2020 

 

https://www.istoedinheiro.com.br/prazo-para-uso-de-placas-do-mercosul-comeca-a-valer-em-todo-o-pais/
https://g1.globo.com/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/
https://www.camaraaltobelavista.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/596127/codMapaItem/55898
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13 - O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em junho de 1494. Os protagonistas foram 

Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesa e 

espanhola no território da América do Sul, chamado de “Novo Continente”. Com o passar do tempo, 

os portugueses começaram a invadir o território espanhol. Dessa maneira, o Brasil começou a ter os 

contornos que conhecemos hoje. A Espanha, que precisava tomar conta de um domínio muito 

extenso, não conseguiu se defender das investidas portuguesas. Assim, em 1750, o Tratado de 

Tordesilhas foi oficialmente desconsiderado e atualizado para: 

a) a convenção de Tordesilhas  

b) o tratado de Lisboa  

c) o Tratado de dois Países 

d) o Tratado de Madrid 

e) o Tratado de Paz 

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/11871/por-que-portugal-e-espanha-assinaram-o-tratado-de-tordesilhas. Acesso 

em 23 fev. 2020 

14 - O sal que utilizamos na cozinha pode chegar a nossa mesa oriundo de quatro locais ou vias. O 

sal marinho resulta da evaporação da água do mar. O sal gema é obtido da terra. O terceiro tipo, a 

salmoura, é conseguido pela evaporação de lagos. Os sais mistos resultam de depósitos onde se 

encontram misturados a outros minerais. A extração do sal marinho (o mais comum no Brasil) e da 

salmoura se faz nas salinas. Na composição do sal de cozinha, o elemento que se encontra em maior 

quantidade é o:  

a) ferro 

b) potássio  

c) alumínio  

d) sódio  

e) iodo  

Fonte: https://gcn.net.br/noticias/285392/clubinho/2018/01/voce-sabe-de-onde-vem-o-sal Acesso em 24 fev. 2020. 

https://novaescola.org.br/conteudo/11871/por-que-portugal-e-espanha-assinaram-o-tratado-de-tordesilhas
https://gcn.net.br/noticias/285392/clubinho/2018/01/voce-sabe-de-onde-vem-o-sal
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15 - Segundo o site da Rádio Aliança a região do Alto Uruguai Catarinense recebeu do governo do 

Estado, no último 20 de fevereiro, o valor de R$ 2.774.577,90, que serão destinados para a 

manutenção de vias estaduais.  A região do Alto Uruguai Catarinense da Amauc, através do 

Consórcio Lambari, assinou o convênio do Projeto para manutenção das estradas estaduais dos 14 

municípios, ainda no mês de novembro de 2019. O projeto proposto pelo Governo consiste na 

recuperação da pista, roçada, sinalização e desobstrução da drenagem, não incluindo obras 

estruturantes ou recuperação de estradas em estado precário, pois essa continuará sendo obrigação do 

Governo.   O Projeto foi batizado de:  

Fonte: Adaptado de: https://radioalianca.com.br  e  https://consorciolambari.sc.gov.br  Acesso em: 24 fev. 2020. 

a) Projeto Transitar 

b) Projeto Revitalizar 

c) Projeto Bem Estar 

d) Projeto Recuperar  

e) Projeto Restaurar 

INFORMÁTICA 

16 - Dispositivo ou recurso que armazena temporariamente dados, cuja reinicialização ou 

desligamento do computador faz que o seu conteúdo seja apagado: 

a) Memória ROM. 

b) Memória RAM. 

c) Flash Drive. 

d) DVD. 

e) Disco Rígido ou HD. 

17 - Dentre as opções a seguir, escolha a que melhor define a função de um hiperlink em um 

documento do MICROSOFT WORD: 

a) Abrir automaticamente vários documentos.  

https://consorciolambari.sc.gov.br/
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b) Salvar o documento criado na WEB. 

c) Definir um link para acessar ou abrir arquivos, sites ou endereços de e-mail. 

d) Criar um novo documento no MICROSOFT WORD. 

e) Inserir número da página no documento. 

18 - Em uma planilha do MICROSOFT EXCEL, em que consiste o processo de MESCLAR 

CELULAS: 

a) Unificar duas ou mais células da planilha. 

b) Ordenar o conteúdo de duas ou mais células. 

c) Referenciar o conteúdo de células de outras planilhas. 

d) Reunir e unificar os dados de outras planilhas em uma única planilha. 

e) Misturar os dados de uma ou mais células. 

19 - Considerando um documento do Microsoft Word cuja o layout de orientação esteja no modo 

Retrato, após inserir uma quebra de seção, ou seja, criando uma nova seção e aplicar o layout de 

orientação para modo Paisagem nesta nova seção, como ficará o layout do documento? 

a) Em modo Retrato em ambas as seções. 

b) Em modo Paisagem em ambas as seções. 

c) Em modo Paisagem na primeira seção e em modo retrato na segunda ou nova seção. 

d) Não mudará em nada o documento pois irá desconsiderar a segunda seção. 

e) Em modo Retrato na primeira seção e em modo paisagem na segunda ou nova seção. 

20 - Das opções apresentadas a seguir, qual destas não representa um navegador ou browser para 

INTERNET: 

a) INTERNET EXPLORER 

b) EDGE 

c) OPERA  
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d) HOTMAIL 

e) FIREFOX 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

21 - A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a organização e estrutura do Estado, e trouxe os 

Direitos e Garantias Fundamentais em capítulos, dentre esses Direitos estão os cinco (5) artigos 

(artigos 196 ao 200) referentes a Saúde. Sendo que o artigo 196 trata sobre. Assinale a alternativa 

correta: 

a) Consolida o marco legal do SUS comum sistema de direito universal, descentralizado e 

participativo, voltado para as ações preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

b) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços 

de saúde. 

c) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

d) Estabelece como deve funcionar o sistema de saúde em todo o território nacional e define 

quem é o gestor em cada esfera de governo. 

e) Consolida o marco legal do SUS comum sistema de direito universal, descentralizado e 

participativo, voltado para as ações preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

22 - O Sistema Único de Saúde – SUS é desenvolvido de acordo com as diretrizes e princípios 

previstas no artigo 198 da Constituição Federal, e na lei 8.080/90. Os três princípios doutrinários que 

conferem legitimidade ao SUS, são: Assinale a alternativa correta:  

a) Rede (integração dos serviços interfederativos), Regionalização (região de saúde) e 

hierarquização (níveis de complexidade dos serviços). 

b) Níveis de atenção à saúde: o primário, o secundário e o terciário. 

c) A universalidade, a integralidade e a equidade. 
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d) Orienta a descentralização das ações e serviços de saúde, além de favorecer a pactuação 

entre os gestores considerando suas responsabilidades.  

e)  Prevê a organização e a participação da comunidade na gestão do SUS. Essa participação 

ocorre de maneira oficial por meio dos Conselhos e Conferencias de Saúde, na esfera nacional, 

estadual e municipal.  

23 - São 3 (três) os princípios doutrinários que conferem legitimidade ao Sistema Único da Saúde-

SUS. Dentre estes, o princípio doutrinário da Equidade, significa:  Assinale a alternativa correta: 

a) Os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a 

uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos, e com 

definição e conhecimento da população a ser atendida. 

b) O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem 

direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em 

outras palavras, significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é 

maior. 

c) Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. 

d) O acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de 

sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais. 

e) No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, 

devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e 

financeiras para exercer esta função. 

24 - A Saúde da Família vem se destacando como estratégia para reorganização da Atenção Básica, 

na lógica da vigilância à saúde, representando uma concepção de saúde centrada na promoção da 

qualidade de vida. O Programa de Saúde da Família - PSF proposto pelo Governo Federal surgiu em 

1994 com o objetivo de implementar a Atenção Básica. Atualmente, esse programa é definido como 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA – ESF, resumindo-se como: Assinale a alternativa correta:  

a) A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade de vida da população 

brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, 

má alimentação e o uso de tabaco. Com atenção integral, equânime e contínua, a ESF se 

fortalece como uma porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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b) Esta é atuação integrada permitindo realizar discussões de casos clínicos, possibilita o 

atendimento compartilhado entre profissionais, tanto na Unidade de Saúde, como nas visitas 

domiciliares; permite a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e 

qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos populacionais. 

c) A assistência hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) é organizada a partir das 

necessidades da população, a fim de garantir o atendimento aos usuários, com apoio de uma 

equipe multiprofissional, que atua no cuidado e na regulação do acesso, na qualidade da 

assistência prestada e na segurança do paciente. 

d) Os gestores do SUS ficam assim responsáveis por executar a política de saúde de maneira 

a garantir a toda a população o pleno usufruto do direito à saúde. 

e) É um conjunto de Políticas e Programas de Saúde, instituídos no âmbito do SUS, que tem 

como princípio a equidade e contribui para promover o respeito à diversidade e garantir o 

atendimento integral no SUS às populações em situação de vulnerabilidade e desigualdade 

social. 

25 - A Estratégia Saúde da Família-ESF é composta por equipe multiprofissional que possui, no 

mínimo: Assinale a alternativa correta: 

a) Composta no mínimo por médico, de qualquer especialidade, enfermeiro; técnico de 

enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS).  

b) Composta no mínimo por médico infectologista, enfermeiro sanitarista; auxiliar e/ou técnico 

de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Podendo fazer parte da equipe o agente 

de combate às endemias (ACE). 

c) Composta no mínimo por médico, da especialidade medicina do trabalho, enfermeiro, 

preferencialmente especialista em oncologia; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente 

comunitário de saúde (ACS). Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias 

(ACE) e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em 

saúde da família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal. 

d) Composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e 

comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou 

técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). 
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e) Composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e 

comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou 

técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Podendo fazer parte da equipe o 

agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, 

preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal.   

26 - No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da 

família, com base na Lei nº 13.595 de 5 de janeiro de 2018, é considerada atividade precípua 

(fundamental) do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação: Assinale a 

alternativa correta: 

 a) A realização de ações de campo para a pesquisa entomológica, malacológica e coleta de 

reservatórios de doenças. 

b) A realização de visitas domiciliares rotineiras, casa a casa, para a busca de pessoas com 

sinais e sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos ou eventos de importância para a 

saúde pública e consequente encaminhamento para a unidade de referência. 

c) Execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de 

controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores. 

d) Na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde 

pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de 

outros procedimentos pertinentes. 

e) Na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública. 

27 - As atribuições dos profissionais das equipes de saúde da família e dos agentes comunitários de 

saúde são definidas pela legislação, através das diretrizes e normas da gestão local. São atribuições 

comuns a todos os profissionais da estratégia saúde da família- ESF: Assinale a alternativa correta: 

a) Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS. 

b) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização 

pelo acompanhamento da pessoa. 

c) Realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, 

vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre 
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outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e 

regulamentação. 

d) Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos 

indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações 

sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, 

econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a 

serem acompanhadas no planejamento local. 

e) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, 

prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras 

normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, observadas as disposições legais da profissão. 

28 - A visita domiciliar é uma das atividades mais importantes do Agente Comunitário de Saúde. 

Sobre a visita domiciliar podemos afirmar: Assinale a alternativa correta: 

a) O diagnóstico se compõe de três momentos específicos: levantamento, análise e reflexão dos 

dados, e priorização das necessidades. 

b) É por meio da visita domiciliar e da sua inserção na comunidade que o agente comunitário 

de saúde vai compreendendo a forma de viver, os códigos, as crenças, enfim, a dinâmica de 

vida das famílias por ele acompanhadas. 

c) É o levantamento de tudo que é necessário para realizar a atividade. Recursos humanos, 

recursos físicos, recursos materiais e recursos financeiros.  

d) Implica operacionalização do plano de ação, ou seja, colocar em prática o que foi planejado. 

e) O planejamento participativo é o mais adequado, na medida em que envolve diversos 

atores/participantes, permitindo realizar um diagnóstico mais fidedigno da realidade local.  

29 - O objetivo fundamental do Cartão Nacional de Saúde é possibilitar ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) a capacidade de identificação individualizada dos usuários, viabilizando: Assinale a 

alternativa correta: 

a)  Prover a consulta às bases de dados de óbitos, nascimentos, doenças crônicas, etc. 
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b) Ação onde o usuário do SUS recebe um número que o identifica apenas no município de 

sua residência. 

c) O número que consta no cartão nacional de saúde, jamais poderá ser a identidade do 

usuário para o SUS. 

d) Possibilita a criação do histórico de atendimento de cada cidadão no Sistema Único de 

Saúde-SUS, por meio do acesso às Bases de Dados dos sistemas envolvidos neste histórico. 

e) Sua validade não é nacional e todos os atendimentos realizados não serão registrados e 

vinculados a este número. 

30 - O cadastro da Atenção Básica- AB é uma extensão do Cadastro Nacional do SUS (CadSUS), 

complementando as suas informações com o objetivo de apoiar as equipes de Atenção Básica no 

mapeamento das características sociais, econômicas e de saúde da população adscrita ao território 

sob sua responsabilidade.  O cadastramento e sua atualização periódica na Atenção Básica são 

atribuições dos: Assinale a alternativa correta: 

a) Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

b) Agentes de Combate às Endemias (ACE). 

c) Técnicos e ou Auxiliares de Enfermagem. 

d) Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família. 

e) Todos os profissionais citados na letra A, B, C, D. 

31 - O Sarampo é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus, que pode causar complicações 

à saúde e, em casos graves, levar à morte. A prevenção é feita através da vacinação. A (s) vacina (s) 

utilizada para a prevenção do Sarampo é: Assinale a alternativa correta: 

a) Vacina Tríplice bacteriana. 

b) Vacina Pentavalente. 

c) Vacina Tríplice viral e Tetraviral. 

d) Vacina dupla adulto. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC 

17 
 

e) Vacina Febre Amarela. 

32 - A hanseníase é uma doença crônica, transmissível, de notificação compulsória e investigação 

obrigatória em todo território nacional. Sua transmissão ocorre através de: Assinale a alternativa 

correta: 

a) Resulta de infecção com um parasita comum encontrado em fezes de gato e alimentos 

contaminados. 

b) É transmitida por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível (com 

maior probabilidade de adoecer) com um doente com hanseníase que não está sendo tratado. 

c) Doença inflamatória autoimune, que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, 

articulações, rins e cérebro. 

d) Doença febril grave causada por um arbovírus. 

e) Condição na qual há uma deficiência de plaquetas (trombócitos) no sangue. 

33 - Sobre a Febre Amarela qual a alternativa correta? 

a) Febre alta, acima de 38,5ºC, exantema maculopapular generalizado, tosse, coriza, 

conjuntivite e manchas de koplik (enantema patognomônico de aspecto esbranquiçado 

localizado na mucosa bucal, antecedendo o exantema).  

b) A morte de macacos é sugestiva da circulação do vírus amarílico; portanto a comprovação 

dessa sentinela na área de procedência dos casos pode auxiliar na delimitação das áreas de 

risco. 

c) O vírus é comumente encontrado na África, Ásia Ocidental, Oriente Médio, Europa e mais 

recentemente, na América do Norte, Central e do Sul, onde foi registrada em animais na 

Colômbia, Venezuela e Argentina. 

d) Doença infecciosa aguda, com elevada letalidade, em geral, apresenta-se sob forma de 

surtos, atingindo crianças.  

e) A emergência de cepas bacterianas com diferentes graus de resistência antimicrobiana é o 

aspecto mais alarmante na terapia das doenças infecciosas.  
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34 - A história natural da doença, define-se: 

a) O processo se inicia com a exposição de um hospedeiro imune a um agente causal e termina 

com o tratamento. 

b) Refere-se à incidência de uma doença no indivíduo através do tempo, sempre com 

intervenção. 

c) A história natural da doença é o curso da doença desde o início até sua resolução, na 

ausência de intervenção. 

d) É um fator que pode ser um micro-organismo cuja presença é essencial para a ocorrência da 

doença. 

e)  Denominada cadeia epidemiológica, também conhecida como cadeia de infecção.  

35 - A análise da situação de saúde é a primeira etapa de um programa de saúde comunitário. As 

informações vão permitir à equipe de saúde e ao grupo de trabalho que vai fazer o diagnóstico de 

saúde da comunidade, realizar o diagnóstico demográfico. O diagnóstico demográfico compreende: 

Assinale a alternativa correta: 

a) É a conclusão a respeito das características de uma comunidade em relação a: número de 

pessoas que ali nascem, migram, morrem; o número de habitantes por idade, sexo e sua 

distribuição por localidade; o número de pessoas que migram; o número de óbitos. 

b) Dados sobre a idade das pessoas, se são do sexo masculino ou feminino, quantas 

pessoas moram em cada casa, qual a condição de saúde de cada uma. 

c) Dados sobre saneamento básico, se as pessoas tenham condições de água 

tratada, esgoto, coleta de lixo, etc. 

d) Estão corretas as alternativas das letras A e B. 

e) Estão corretas as alternativas das letras A e C. 

36 - O processo de territorialização deve ser considerado um meio operacional para o 

desenvolvimento do vínculo entre os serviços de saúde e a população, permitindo aproximação para o 

entendimento dos problemas e necessidades de saúde do território. Por território, deduz-se que: 
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a) O território é aquele que vai além das questões geográficas, incluindo o conjunto de relações 

sociais, comportamentais e psicológicas que o indivíduo estabelece. 

b) Entende-se que o fato de que determinadas áreas estejam em situação de risco ambiental é 

decorrência da interação entre processos ambientais, processos econômicos e processos sociais. 

c) Espaço vivo e dinâmico, onde as pessoas estudam, trabalham, estabelecem relações e redes 

sociais, mantêm estilos de vida, hábitos, crenças e sua cultura. 

d) Estão corretas as alternativas das letras A e B. 

e) Estão corretas as alternativas das letras A e C. 

37 - De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), os determinantes sociais da 

saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Também podem ser 

considerados, assinale a alternativa correta: 

a) Fatores sociais, econômicos. 

b) Culturais, étnicos/raciais. 

c)  Psicológicos e comportamentais. 

d) Estão corretas as alternativas das letras A e C. 

e) Estão corretas as alternativas letras A, B, e C. 

38 - As doenças e agravos não transmissíveis – DANT, são doenças multifatoriais e têm em comum 

fatores comportamentais de risco modificáveis e não modificáveis. Dentre as DANT, temos: Assinale 

a alternativa correta: 

a) As arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue é a arbovirose urbana de maior 

relevância nas Américas. 

b) Doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias crônicas, diabetes e doenças 

musculoesqueléticas, entre outras. 

c) Os fatores comportamentais de risco modificáveis destacam-se o tabagismo, o consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas, a obesidade, as dislipidemias (determinadas principalmente 
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pelo consumo excessivo de gorduras saturadas de origem animal), a ingestão insuficiente de 

frutas e hortaliças e a inatividade física. 

d) Estão corretas as alternativas da letra A e B. 

e) Estão corretas as alternativas da letra B e C. 

39 - Conforme o caderno de Atenção Básica nº 33, encontram-se as atribuições dos profissionais da 

atenção básica em relação à saúde da criança. Sendo as atribuições do agente comunitário de saúde: 

Assinale a alternativa correta: 

a) Acompanhar os demais profissionais da equipe de saúde da família nas atividades e nas 

ações direcionadas às crianças.  

b) Ser articulador da comunidade perante as instâncias de atenção à saúde e também de 

controle social da saúde e da educação, para sensibilizar a comunidade na busca de respostas 

aos problemas mais frequentes apresentados pela população infantil. 

c) Contribuir em atividades de mobilização social e participar de censos escolares, quando isso 

for necessário. 

d) Exercer as atribuições que lhe são conferidas pela Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB). 

e) As alternativas das letras A, B, C, e D, estão corretas. 

40 - Na Saúde da Mulher e dos cuidados e ações preventivas para a Promoção de Saúde, são as 

atribuições específicas do ACS, frente ao controle dos cânceres de colo do útero e de mama: 

a) Conhecer a importância da coleta do exame citopatológico como estratégia segura e eficiente 

para a detecção precoce do câncer de colo do útero e as recomendações para detecção precoce  

do câncer de mama na população feminina de sua microárea. 

b) Realizar visitas domiciliares às mulheres de sua microárea orientando sobre a importância da 

realização dos exames e o acesso a eles; buscando a integração entre a equipe de saúde e a 

população adscrita, mantendo a equipe informada sobre situações de risco em mulheres.  
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c) Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas relativas ao 

controle dos canceres de colo do útero e mamas, de acordo com o planejamento da equipe, 

visando a promoção da saúde, a prevenção e ao acompanhamento das mulheres. 

d) Realizar visitas domiciliares as mulheres com resultados alterados, para estimular a adesão 

ao tratamento e fazer busca ativa das faltosas. 

e) As alternativas das letras A, B, C, e D estão corretas. 

 


