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Prefeitura Municipal de Ponte Serrada 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

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  

Para amar os livros 

 

 “Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, 

os nossos filhos serão incapazes de escrever – inclusive a sua própria história.” 

 A frase acima, da autoria de Bill Gates – o fundador da Microsoft, que 

revolucionou o computador pessoal e um dos homens mais ricos do mundo, expressa 

perfeitamente a importância dos livros e da leitura na vida de todos. Quem lê desde 

cedo só tem a ganhar: aprende a escrever melhor, turbina a imaginação, enriquece o 

vocabulário, desenvolve o raciocínio, o senso crítico e muito mais.  
(Revista Nestlé com Você, set. 2010) 

 

1) O texto trata sobre: 

 

a) A importância dos computadores. 

b) A vida de Bill Gates. 

c) A importância da história de Bill Gates. 

d) A importância dos livros e da leitura na vida de todos. 

e) A importância da Microsoft. 

 

2) De acordo com o texto, Bill Gates dá mais valor: 

 

a) Ao computador. 

b) À história. 

c) Aos livros. 

d) À Microsoft. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

3) Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto: 

 

Bill Gates: 

 

a) É o fundador da Microsoft. 

b) É um dos homens mais ricos do mundo. 

c) Revolucionou o computador pessoal. 

d) Dono de uma editora. 

e) Tem filhos. 

 

4) Assinale a alternativa incorreta: 

 

Quem lê: 

 

a) É incapaz de escrever a própria história. 

b) Desenvolve o espírito crítico. 

c) Desenvolve o raciocínio. 

d) Aprende a escrever melhor. 

e) Enriquece o vocabulário. 
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5) O primeiro parágrafo do texto está entre aspas ( “ “) porque: 

 

a) Trata-se do primeiro parágrafo do texto. 

b) É uma citação. 

c) O autor usou-as para realçar expressões.  

d) O autor usou-as para indicar mudança de interlocutor. 

e) O autor quer destacar palavras estrangeiras. 

 

6) Assinale a alternativa incorreta quanto à separação de sílabas: 

 

a) Ex – pres – sa. 

b) En – ri – que – ce. 

c) Au – to – ri – a. 

d) Vo – ca – bu – lá – rio. 

e) Le – i – tu – ra.  

 

MATEMÁTICA  

 

7) Marcelo tem coleção de fixas. Tem 385 fixas azuis e 420 fixas vermelhas. Ele quer 

guardar em caixas por cor e de modo que em cada caixa fique a mesma quantidade 

de fixas e no menor número de caixas possíveis. Desta maneira, quantas caixas Marcelo 

vai precisar para cada cor? 

 

a) 5. 

b) 21. 

c) 25. 

d) 35. 

e) 37. 

 

8) No clube, metade dos associados, ou seja, 50% tem entre 18 e 24 anos e 30% desses 

associados joga boliche. Que percentual dos associados de 18 a 24 anos joga boliche? 

 

a) 20%. 

b) 18%. 

c) 30%. 

d) 10%. 

e) 15%. 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Considerando as atividades econômicas rurais do Município de Ponte Serrada, o 

mesmo é considerado: 

 

a) A capital da Bacia Leiteira. 

b) A capital Nacional da Semente de Milho. 

c) A capital Catarinense da Erva Mate. 

d) A capital Catarinense do Agronegócio. 

e) A capital Nacional da Agricultura Familiar Rural. 
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10) De acordo com as estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), a 

população mundial atingiu a marca de sete bilhões de pessoas no ano de 2011. O país 

mais populoso do mundo é: 

 

a) Índia. 

b) Estados Unidos. 

c) China. 

d) Indonésia. 

e) Brasil. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) têm várias atribuições na prevenção de 

várias doenças. As atribuições definidas para os ACS em relação à prevenção e controle 

de algumas doenças contidas na Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002, estão 

relacionadas a quais doenças? Aponte a alternativa correta: 

 

a) Dengue e Amarelão. 

b) Malária e Dengue. 

c) Dengue e Hipertensão. 

d) Malária e Hipertensão. 

e) Nenhuma resposta está correta. 

 

12) Dentre as dicas de promoção da Saúde, para a prevenção de várias doenças, o 

Agente Comunitário de Saúde pode orientar quanto: 

 

I. Incentivar uma alimentação saudável ajuda na prevenção de doenças. 

II. Incentivar a prática da atividade física regular. 

III. Incentivar a diminuição ou parada do uso de bebidas alcoólicas. 

IV. Incentivar o tabagismo. 

V. Incentivar o consumo de carnes gordurosas. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) I, II, III. 

b) I, II, V. 

c) II, III, IV. 

d) I, II, IV. 

e) II, III, V.  

 

13)  Em idosos deve ser aplicado a cada dez anos duas vacinas sendo: Dupla Adulto e a 

Febre Amarela. Qual vacina deve ser aplicada em idosos anualmente, segundo 

recomendação do Ministério da Saúde? 

 

a) Dupla adulto. 

b) Hepatite. 

c) Influenza. 

d) Febre amarela. 

e) Poliomielite. 
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14) Dentre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde na saúde do idoso 

destacamos: 

 

a) Cadastrar todas as pessoas idosas de sua micro área e manter o cadastro atualizado. 

b) Identificar e encaminhar o idoso frágil à Unidade de Saúde. 

c) Realizar visitas domiciliares às pessoas idosas conforme planejamento assistencial, 

dando prioridade às frágeis ou em processo de fragilização. 

d) Estar em contato permanente com as famílias. 

e) Todas estão corretas. 

 

15) Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, aponte a alternativa 

incorreta: 

 

a) Toda receita médica deve ser escrita de modo claro e que permita leitura. 

b) Todo usuário de saúde deve ser atendido conforme ordem de chegada sem 

avaliação do seu estado clínico. 

c) É garantido a todos o fácil acesso aos postos de saúde, especialmente para 

portadores de deficiência, gestantes e idosos. 

d) Todo usuário dos serviços de saúde tem o direito a anestesia e a remédios para aliviar 

a dor e o sofrimento quando for preciso. 

e) Os médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde devem ter os nomes bem 

visíveis no crachá para que todos possam saber identificá-los. 
 

16) Aponte a alternativa correta: 

 

a) A Vigilância em Saúde, entendida como uma forma de pensar e agir, tem como 

objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e 

execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas 

existentes. 

b) A Vigilância em Saúde, entendida como uma forma de pensar e agir, tem como 

objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e 

execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento somente da doenças 

infecto parasitárias. 

c) A Vigilância em Saúde, entendida como uma forma de pensar e agir, tem como 

objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e 

execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento somente das doenças 

crônicas. 

d) A Vigilância em Saúde, entendida como uma forma de pensar e agir, tem como 

objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e 

execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento somente das doenças 

transmissíveis e não transmissíveis. 

e) A Vigilância em Saúde, entendida como uma forma de pensar e agir, tem como 

objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e 

execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento somente dos agravos de 

notificação compulsória. 
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17) Durante suas visitas diárias, você se depara com um paciente com história de: febre 

alta (39° a 40°C), de início abrupto, seguida de dor de cabeça, dor muscular, 

prostração, dor nas articulações, anorexia, astenia, dor retroorbital, náuseas, vômitos, 

exantema, coceira na pele, e apresentando pequenas hemorragias. Segundo o Guia de 

Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, podem ser sintomas de qual doença? 

 

a) Malária. 

b) Gripe. 

c) Caxumba. 

d) Dengue. 

e) Hepatite. 

 

18) Segundo o livro intitulado Saúde e Cidadania, o seguinte exposto: “conjunto de 

ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens 

e da prestação de serviços de interesse da saúde,”  está relacionado com: 

 

a) Saúde da Família. 

b) Vigilância Sanitária. 

c) Vigilância das Fronteiras. 

d) Vigilância Ambiental. 

e) Vigilância em Saúde 

 

19) Os agentes comunitários de saúde no exercício da sua profissão podem esclarecer 

os adolescentes quanto o uso de métodos contraceptivos na adolescência. São 

orientações que devem ser repassadas ao adolescente: 

 

I. De maneira geral, os adolescentes podem usar a maioria dos métodos 

anticoncepcionais disponíveis. No entanto, alguns métodos são mais adequados que 

outros nessa fase da vida. 

II. A camisinha masculina ou feminina deve ser usada em todas as relações sexuais, 

independentemente do uso de outro método anticoncepcional, pois a camisinha é o 

único método que oferece dupla proteção, ou seja, protege ao mesmo tempo das 

doenças sexualmente transmissíveis, aids e da gravidez não desejada. 

III. Os métodos da tabela, do muco cervical e da temperatura basal são muito 

recomendados, porque exigem do adolescente disciplina e planejamento e por não 

causarem nenhum efeito colateral. 

IV. A minipílula e a injeção trimestral não devem ser usadas antes dos 16 anos. 

V. As pílulas combinadas e a injeção mensal podem ser usadas na adolescência, desde 

a primeira menstruação. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) I, II, III, IV. 

b) I, II, IV, V. 

c) II, III, IV, V. 

d) I, III, IV, V. 

e) Todas estão corretas. 
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20) “DST” tem como significado Doenças Sexualmente Transmissíveis,  aponte a 

alternativa abaixo em que todas as doenças são classificadas como DST. 

 

a) Sífilis, Clamídia, Malária. 

b) Herpes genital, Hepatite B, Diabetes. 

c) HIV/AIDS, Gonorreia, Sífilis. 

d) Condiloma, Tricomoníase, Tétano. 

e) HIV/AIDS, Sífilis, Toxoplamose. 
 

21) Em relação a pílula anticoncepcional de emergência, aponte a alternativa incorreta: 

 

a) Quanto mais rápido a pílula for usada, maior a sua eficácia para evitar uma gravidez 

indesejada. 

b) A pílula anticoncepcional de emergência é abortiva, porque ela interrompe uma 

gravidez já estabelecida. 

c) A pílula anticoncepcional de emergência deve ser usada, no máximo, até cinco dias 

após a relação sexual desprotegida. 

d) É um método utilizado para evitar uma gravidez indesejada após uma relação sexual 

desprotegida. 

e) A pílula anticoncepcional de emergência também é conhecida como pílula do dia 

seguinte. 
 

22) Aponte a alternativa correta em relação a pílula anticoncepcional: 

 

a) São feitas de hormônios parecidos com os hormônios produzidos pelos ovários da 

mulher, o estrogênio e a progesterona. 

b) Agem impedindo a ovulação. Também atuam dificultando a passagem dos 

espermatozoides para o interior do útero. 

c) As pílulas combinadas podem ser usadas por mulheres de qualquer idade, a partir da 

primeira menstruação, desde que não apresentem nenhuma contraindicação para o 

seu uso. 

d) Não há necessidade de fazer “pausas” para descanso, porque as pílulas não ficam 

acumuladas no organismo. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

23) São benefícios da amamentação: 

 

I. Evita mortes infantis. 

II. Evita diarreia. 

III. Tem efeito positivo na inteligência. 

IV. Diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes. 

V. Melhora o desenvolvimento da cavidade bucal. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) I, II, III, IV. 

b) I, II, III, V. 

c) I, II, IV, V. 

d) II, III, IV, V. 

e) Todas estão corretas. 
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24)  Quem ganha com o aleitamento materno: 

 

I. A criança: mamando exclusivamente nos primeiros seis meses e mantendo o 

aleitamento materno por dois anos ou mais, a criança tem melhor qualidade de vida e 

menor risco de adoecer e morrer, ao mesmo tempo em que tem a oportunidade de 

estreitar o vínculo afetivo com a mãe.  

II. A mulher: amamentando mais, ela tem menos riscos de ter complicações após o 

parto, câncer de mama e ovários e de desenvolver diabetes.  

III. A família: quando a criança é alimentada ao seio, a família economiza e seus laços 

afetivos são reforçados.  

IV. Os profissionais: a inserção da unidade na Rede implica em aumento das 

competências dos profissionais de saúde em aleitamento materno e no estímulo pela 

busca por mais conhecimento.  

V. O SUS: com o aumento das taxas de aleitamento materno, há redução de agravos à 

saúde das crianças e das mulheres. O País terá cidadãos mais saudáveis, evitando 

gastos com remédios e internações hospitalares. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) I, II, III, IV. 

b) I, II, III, V. 

c) I, II, IV, V. 

d) II, III, IV, V. 

e) Todas estão corretas. 

 

25) Em relação ao aleitamento materno, aponte a alternativa incorreta: 

 

a) O leite materno apresenta composição semelhante para todas as mulheres que 

amamentam do mundo. Apenas as com desnutrição grave podem ter o seu leite 

afetado na sua qualidade e quantidade. 

b) Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro, que contém mais proteínas e 

menos gorduras do que o leite maduro, ou seja, o leite secretado a partir do sétimo ao 

décimo dia pós-parto. 

c) O leite de mães de recém-nascidos prematuros é igual ao de mães de bebês a termo. 

d) A concentração de gordura no leite aumenta no decorrer de uma mamada. Assim, o 

leite do final da mamada é mais rico em energia (calorias) e sacia melhor a criança, daí 

a importância de a criança esvaziar bem a mama. 

e) O leite humano possui numerosos fatores imunológicos que protegem a criança 

contra infecções. 
 

26) Aponte a alternativa correta: 

 

a) O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 

comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 

do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. 

b) O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 

comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 

do SUS e somente sob  supervisão do gestor municipal. 
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c) O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 

comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 

do SUS e somente sob supervisão do gestor federal. 

d) O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades 

somente de prevenção de doenças mediante ações domiciliares individuais 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. 

e) O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, somente mediante ações domiciliares  

individuais, desenvolvidas em  conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão 

do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. 

 

27) São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de 

atuação: 

 

I. A utilização de instrumentos para diagnóstico clínico, demográfico e sociocultural da 

comunidade; 

II. A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 

III. O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 

IV. O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a 

área da saúde; 

V. A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de 

risco à família;  

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) I, II, III, IV. 

b) I, II, IV, V. 

c) I, III, IV, V. 

d) II, III, IV, V. 

e) Todas estão corretas. 

 

28) Assim que nasce uma criança na área de atuação do Agente Comunitário de 

Saúde ele deve fazer uma visita domiciliar. Deve ser solicitado aos pais e ou familiares se 

a criança já recebeu as vacinas.  Quais vacinas a criança deve receber ao nascer?  

 

a) BCG e Rotavírus. 

b) Rotavírus e Hepatite B. 

c) BCG e Hepatite B. 

d) Tetravalente e Contra a Poliomielite oral. 

e) Nenhuma alternativa correta. 
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29) O agente comunitário de saúde no exercício da sua profissão é convidado a orientar 

alguns jovens que estão com algumas dúvidas em relação às Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, assim ele pode orientar: 

 

I. São DSTs a gonorreia, a sífilis, a clamídia, o herpes genital, a hepatite B, o condiloma, a 

tricomoníase, o HIV/AIDS, entre outras. 

II. As DSTs podem se manifestar por meio de corrimentos, irritação, feridas, caroços ou 

verrugas nos órgãos genitais. 

III. Às vezes, não aparecem sintomas ou sinais externos, ou seja, visíveis por fora, e isso é 

comum ocorrer com as mulheres.  

IV. As DSTs, quando não são tratadas, podem trazer consequências graves.  

V. É importante se prevenir sempre, usando camisinha masculina ou feminina em todas 

as relações sexuais. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) I, II, III, IV. 

b) I, II, IV, V. 

c) I, III, IV, V. 

d) II, III, IV, V. 

e) Todas estão corretas. 
 

30) Analise o enunciado em relação ao SIAB: 

 

I. O SIAB significa: Sistema de Informações de Atenção Básica. 

II. Com ele pode ser emitido relatórios que auxiliarão as próprias equipes, as unidades 

básicas de saúde. 

III. Os relatórios que o SIAB emite permitirão conhecer a realidade sócio-sanitária da 

população acompanhada. 

IV. Permite avaliar a adequação dos serviços de saúde oferecidos – e readequá-los, 

sempre que necessário. 

V. Tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços de saúde. 
 

Aponte a alternativa correta: 
 

a) I, II, III, IV. 

b) I, II, IV, V. 

c) I, III, IV, V. 

d) II, III, IV, V. 

e) Todas estão corretas. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




