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Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2011 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

Texto 1 

 

O salário é a remuneração em dinheiro que uma pessoa recebe por seu trabalho. 

Em 1940, foi estabelecido o salário mínimo. Segundo a lei, o salário mínimo deve ser 

capaz de satisfazer as necessidades básicas do trabalhador. 

Logo que foi criado, o salário mínimo resultou em ganhos para os trabalhadores. 

Mas, com o passar dos anos, foi perdendo seu valor. Hoje está muito distante do que foi 

proposto na lei. 

Além disso, no Brasil, há grandes diferenças entre os salários. 

Há trabalhadores que ainda ganham menos de um salário mínimo como:  

 empregadas domésticas, lavadeiras, faxineiras, jardineiros; 

 atendentes de creche; 

 agricultores e lavradores; 

 catadores de sucata; 

 costureiras e artesões que trabalham na confecção de roupas. 

 

 

1) O tema central abordado pelo texto é: 

 

a) A remuneração que uma pessoa recebe por seu trabalho. 

b) O salário. 

c) O salário mínimo. 

d) As grandes diferenças entre os salários. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

2) Assinale a afirmativa que não está de acordo com o texto: 

 

a) O salário mínimo foi estabelecido em 1940. 

b) Há trabalhadores brasileiros ganham menos que um salário mínimo. 

c) No Brasil, há grandes diferenças entre salários. 

d) Quando o salário mínimo foi criado resultou em ganhos para o trabalhador. 

e) O salário é a remuneração em dinheiro que uma pessoa recebe por suas aplicações 

no mercado financeiro. 

 

3) O sujeito da frase “O salário mínimo resultou em ganhos para os trabalhadores.” é: 

 

a) Salário. 

b) O salário. 

c) Salário mínimo. 

d) O salário mínimo. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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4) Em que tempo verbal está a seguinte frase? “Há trabalhadores que ainda ganham 

menos de um salário mínimo.” 

 

a) Presente. 

b) Pretérito. 

c) Futuro 

d) Infinitivo. 

e) Imperativo. 

 

5) As palavras do texto: empregadas domésticas, lavadeiras, faxineiras, jardineiros, 

atendentes, agricultores, lavradores, catadores, costureiras e artesões, são: 

 

a) Adjetivos. 

b) Advérbios. 

c) Verbos. 

d) Substantivos.  

e) Conjunções. 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta palavras acentuadas segundo a mesma regra: 

 

a) Salário – mínimo. 

b) Básicas – mínimo. 

c) Básicas – além.  

d) Domésticas – há. 

e) Há – além. 

 

MATEMÁTICA  

 

7) Um motorista tem de fazer um determinado percurso entre a cidade A e B. Nas três 

primeiras horas de viagem, a sua velocidade média é de 80km/h e, nas duas horas 

seguintes, ele rodou com velocidade média de 95km/h. Qual a distância entre as 

cidades A e B? 

 

a) 400 km. 

b) 340 km. 

c) 520 km. 

d) 430 km. 

e) 645 km. 

 

8)Dadas as sentenças matemáticas abaixo: 

 

I     -24 = (-2)4                         III  -20 = (-2)0 

III   -33 = (-2)0                         IV 00 = 1 

 

Quantas sentenças são verdadeiras? 

a) 4. 

b) 3. 

c) 2. 

d) 1. 

e) 0. 



4 

 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Como era chamado o Município de Caxambu do Sul antes de se tornar município? 

 

a) Cacha. 

b) Umbu. 

c) Caxambu. 

d) Riacho. 

e) Mato. 

 

10) A ________________________ é um processo e instrumento de planejamento 

participativo para o desenvolvimento sustentável e que tem como eixo central a 

sustentabilidade compatibilizando a conservação ambiental, a justiça social e o 

crescimento econômico. 

 

Complete a frase com a alternativa correta: 

 

a) A Agenda de Proteção Ambiental Brasileira. 

b) A Agenda 21 Brasileira. 

c) A Agenda Sustentável Brasileira. 

d) A Agenda Ecológica Brasileira. 

e) A Agenda para o Eco Desenvolvimento. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) De acordo com o Estatuto do Idoso, em caso de suspeita de irregularidade de 

entidades governamentais ou não governamentais de atendimento ao idoso, como se 

dará o início do procedimento de apuração de irregularidade? Assinale a alternativa 

correta:  

 

a) Mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério 

Público. 

b) Mediante iniciativa do juiz federal. 

c) Mediante julgamento do réu. 

d) Mediante clamor popular. 

e) O estatuto do idoso não prevê apuração desse tipo de ocorrência.  

 

12) O Estatuto do Idoso relata que, quando o idoso não estiver com o domínio de suas 

faculdades mentais, para optar pelo tratamento de saúde que lhe for mais favorável, 

quem poderá fazer a escolha em seu lugar? Assinale a alternativa correta: 

 

a) Somente o familiar poderá optar. 

b) O familiar e o curador poderão optar. 

c) O familiar, o vizinho e o promotor. 

d) O familiar, médico e o próprio paciente. 

e) O curador, o familiar ou o médico. 

 

 



5 

 

13) O Estatuto do Idoso prevê aplicação de medidas de proteção ao idoso quando os 

direitos reconhecidos nele forem ameaçados ou violados por: 
 

a) Ação do idoso, falta de emprego e quando passar dos 75 anos. 

b) Ação ou omissão da sociedade ou do estado por falta, abuso ou omissão da família, 

em razão de sua condição social. 

c) Ação do idoso, falta de emprego e quando passar dos 65 anos. 

d) Ação do idoso, falta de plano de saúde e quando passar dos 75 anos. 

e) Ação do idoso, falta de plano de saúde e quando passar dos 65 anos.   

 

14) Por que a Aids é chamada de síndrome? 
 

a) Por ser considerada uma doença fatal. 

b) Por ter a capacidade de se expandir rapidamente.  

c) Por ser um conjunto de doenças e vários tipos de mal estar que aparecem juntos. 

d) Por ser um termo vindo da língua inglesa. 

e) A Aids não é considerada uma síndrome. 

 

15) Qual a diferença entre Aids e HIV? 
 

a) Aids é o um grupo de vírus e o HIV é o vírus que causa a Aids. 

b) Aids é uma doença que pode ser chamada de síndrome da imunodeficiência 

adquirida e HIV é um conjunto de doenças. 

c) Aids e HIV são a mesma coisa. 

d) Aids é um vírus e o HIV é a doença causada por ele. 

e) Aids é uma doença e o HIV é o vírus que causa essa doença. 

 

16) Em relação ao SIAB (Sistema de Informações de Atenção Básica), aponte a 

alternativa correta: 
 

a) Ele produz relatórios que auxiliarão as próprias equipes, as unidades básicas de saúde 

às quais estão ligadas e os gestores municipais a acompanharem o trabalho e avaliarem 

a sua qualidade. 

b) Os relatórios que o SIAB emite permitirão conhecer a realidade sócio-sanitária da 

população acompanhada. 

c) Permite avaliar a adequação dos serviços de saúde oferecidos  e readequá-los, 

sempre que necessário. 

d) Tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços de saúde. 

e) Todas estão corretas. 

 

17) O manual intitulado, Sistema de Informações de Atenção Básica, define área dentro 

do modelo de atenção Programa Saúde da Família. Diante disso, aponte a alternativa 

correta: 
 

a) Conjunto de microáreas cobertas por, no máximo, 30 agentes comunitários de saúde 

e um instrutor/supervisor, dentro de um mesmo segmento territorial. 

b) Território onde habitam entre 400 e 750 pessoas, correspondente à atuação de 1 ACS. 

c) Conjunto de microáreas cobertas por 1 equipe de saúde da família responsável pelo 

atendimento de 2400 a 4500 pessoas. 

d) Área de abrangência de uma Unidade de Saúde. 

e) Todas estão corretas. 
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18) São considerados como fatores de risco para a gestante e o concepto as seguintes 

condições, segundo o manual do Ministério da Saúde intitulado: Sistema de Informações 

de Atenção Básica: 

 

a) Menos de 20 anos. 

b) Sangramento. 

c) Edema. 

d) Diabetes. 

e) Pressão alta.  

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) A, B, C, D. 

b) A, B, C, E. 

c) B, C, D, E. 

d) A, C, D, E. 

e) Todas estão corretas. 

 

19) Podemos entender métodos contraceptivos como: 

 

a) Métodos que eliminam a ocorrência de Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

b) Métodos que auxiliam na fecundação do óvulo. 

c) Métodos que eliminam a ocorrência da gravidez.   

d) Métodos que permitem reduzir as hipóteses de ocorrer uma gravidez não desejada e 

também previnem contra as Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) Quando o Agente Comunitário de Saúde realizar a visita domiciliar para um indivíduo 

Diabético, deve registrar dados na ficha B-DIA. Seguem algumas das informações 

solicitadas que devem ser registradas: 

 

a) Faz dieta. 

b) Faz exercícios físicos. 

c) Usa insulina. 

d) Toma hipoglicemiante oral. 

e) Data da última consulta. 

 

Estão corretas as informações que constam na alternativa: 

 

a) A, B, C, D. 

b) A, B, C, E. 

c) B, C, D, E. 

d) A, C, D, E. 

e) Todas estão corretas. 
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21) A Ficha D é utilizada por todos os profissionais da equipe de saúde para o registro 

diário das atividades e procedimentos realizados, além da notificação de algumas 

doenças ou condições que são objeto de acompanhamento sistemático. O campo  

NOTIFICAÇÕES destina-se à notificação diária de situações ou eventos mórbidos que 

foram selecionados para acompanhamento contínuo. São notificações que devem ser 

realizadas apenas pelo ACS. 

 

a) < 2 anos que tiveram diarreia. 

b) < 2 anos que tiveram diarreia e usaram Terapia de Reidratação Oral. 

c)< 2 anos que tiveram infecção respiratória.  

d) Pneumonia em < 5 anos. 

e)Infarto Agudo do Miocárdio. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) A, B, C. 

b) A, B, E. 

c) A, C, D. 

d) C, D, E. 

e) B, D, E. 

 

22) O agente comunitário de saúde em suas visitas domiciliares pode identificar casos de 

violência doméstica. Entende-se por violência doméstica o que é exposto na alternativa: 

 

a) Uso da força física ou agressões através de instrumentos, armas, agentes químicos ou 

físicos, por parte dos pais ou por quem exerce autoridade no âmbito familiar. 

b) Uso da força física ou agressões através de instrumentos, armas, agentes químicos ou 

físicos, por autoridades ou outro adolescente no âmbito de uma instituição (escolas, 

abrigo de menores, abrigos com medidas sócio educativas, hospitais, clubes e outros). 

c) Acidentes de trânsito, agressões físicas ou através de armas, instrumentos, agentes 

físicos ou químicos, ocorridos em ambientes públicos (ruas, praças, parques, bares etc.). 

d) Suicídios. 

e) Todas estão corretas. 

 

23) Na ficha B-TB, que é um dos instrumentos de coleta de dados do Agente Comunitário 

de Saúde, uma das informações que deve ser solicitada mensalmente é sobre as 

reações indesejáveis causadas pelo uso de medicamentos para Tuberculose. Dentre as 

reações indesejáveis ao uso de medicamentos, aponte a alternativa correta:  

 

a) Desconforto gástrico, náuseas, vômitos. 

b) Icterícia, alterações visuais, alterações auditivas. 

c) Asma, urticária, sangramentos. 

d) Dores articulares, perda de equilíbrio. 

e) Todas estão corretas. 
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24) A Constituição Federal 1988 no Art.198, em seu parágrafo 5º, diz que a lei disporá 

sobre o regime jurídico, o piso nacional do profissional nacional, as diretrizes para os 

planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde 

e agente comunitário de endemias. Competindo à União: 

 

a) Prestar assistência financeira total aos Estados, Distrito Federal e aos municípios para 

cumprimento do referido piso nacional.   

b) Prestar assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e aos 

Municípios para cumprimento do referido piso nacional.   

c) Prestar assistência financeira total aos Estados, Distrito Federal e aos municípios para 

cumprimento das campanhas contra as endemias. 

d) Prestar assistência financeira total somente aos Estados. 

e) Prestar assistência financeira complementar somente aos municípios.    

 

25) Aponte qual a alternativa incorreta no aconselhamento à mulher que amamenta. 

 

a) Quando alguém, na sua ausência, for oferecer o leite para o seu bebê, o frasco 

deverá ser retirado do freezer e descongelado, de preferência, na geladeira. 

b) Amorne o leite em banho-maria (água quente em fogo desligado), agitando o vidro 

lentamente para misturar os seus componentes. 

c) Caso não tenha banho-maria, o ideal é aquecer o leite materno em micro-ondas, 

pois este tipo de aquecimento não destrói seus fatores de proteção. 

d) Na conservação do leite, o prazo de validade do leite cru é de 12 horas se guardado 

na geladeira e de 15 dias se estocado no freezer ou congelador. 

e) Nenhuma alternativa está incorreta. 

 

26) O agente comunitário de saúde durante suas visitas domiciliares deve informar as 

famílias quanto a alguns cuidados que se deve ter com recipientes ou objetos existentes 

nos domicílios, peridomicílios e pontos estratégicos, pois podem servir de criadouros 

importantes para o Aedes aegypti.  Aponte a alternativa incorreta quanto a esses 

cuidados. 

 

a) As calhas devem ser desobstruídas periodicamente e mantidas com inclinação 

adequada para o escoamento da água. 

b) Cavidades em muros, pedras, árvores, etc., devem ser tampadas com barro ou 

cimento, de modo a evitar que coletem água. 

c) Fragmentos de vidros (gargalos e fundos de garrafas) fixados em cima de muros, 

devem ser preenchidos com barro ou areia grossa. 

d) As bromélias e outros vegetais que acumulam água entre as folhas devem cultivadas 

somente em épocas de pouca chuva. 

e) As floreiras existentes nos cemitérios (ponto estratégico) devem ser furadas por baixo 

ou preenchidas com areia grossa. 

 

27) A definição atual de Vigilância Sanitária torna sua abrangência vasta e ilimitada. 

Assinale a alternativa onde ela tem competência de intervir: 

 

a) Em todos os aspectos, da produção ao uso de produtos e serviços, e consequências 

para o meio ambiente que possam afetar a saúde do cidadão.  

b) Apenas nos casos de produção e comercialização de produtos. 

c) Apenas na fase de produção dos alimentos. 
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d) Ela possui poucas áreas de competência. 

e) Nenhuma das alternativas.    

 

28) Não é considerada uma atribuição do Agente Comunitário de Saúde no controle 

dos cânceres de colo de útero e de mama. 

 

a) Conhecer as ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama. 

b) Realizar ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama conforme 

planejamento da equipe. 

c) Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das famílias assistidas 

e da comunidade. 

d) Encaminhar, quando necessário, as usuárias para serviços de referência de média e 

alta complexidade. 

e) Realizar busca ativa para rastreamento de mulheres de sua micro área para 

detecção precoce dos cânceres do colo do útero e da mama. 

 

29) O tratamento para pacientes com diarreia e sem sinais de desidratação é um 

tratamento domiciliar, assim o Agente Comunitário de Saúde pode estar reforçando 

alguns cuidados quanto esse tipo de tratamento: 

 

a) Pode ser utilizado: solução de sais de reidratação oral (SRO); líquidos disponíveis no 

domicílio como chás, cozimento de farinha de arroz, água de coco, soro caseiro, entre 

outros, esse líquidos devem ser usados após cada episódio de evacuação ou vômito. 

b) A alimentação habitual deve ser mantida e estimulada. 

c) Os pacientes ou seus responsáveis deverão ser orientados para o reconhecimento dos 

sinais de desidratação e no sentido de procurar imediatamente o serviço de saúde mais 

próximo, na eventual ocorrência dos sinais ou se a diarreia agravar, apresentar sangue 

nas fezes ou febre alta. 

d) É importante ressaltar que os refrigerantes não devem ser utilizados, pois além de 

ineficazes como hidratantes, podem agravar a diarreia. 

e) Todas estão corretas. 

 

30) Qual das Doenças Sexualmente Transmissíveis abaixo é conhecida popularmente por 

“cavalo”: 

 

a) Sífilis. 

b) Gonorreia. 

c) Cancro mole. 

d) Candidíase.  

e) HPV. 
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

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. 36. 37. 38. 39. 40. 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 




