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Prefeitura Municipal de Coronel Martins 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: AGENTE 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! 

               
CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204  – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.  

Site: www.icap.net.br  / fone: (49) 3664-3670
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

Avó 

 

A avó tem cabelos muito brancos, curtos e lisos. Pouco cabelo. A pele é toda 

enrugada. Parece que já está virando árvore. O corpo também é pequeno. Ela toda 

parece um pássaro. Usa um xale de renda na cabeça e nas mãos carrega sempre um 

livro sagrado e cheiro de cebola. Tem passos miúdos. Às vezes parece orvalho. Já está 

quase desaparecendo, dá pra notar. Os olhos pousados em coisas distantes, invisíveis 

navios, alguma terra do lado de lá?  

Pronto, já fez a oração da manhã, pede por toda a família, o dia já pode 

começar. Na verdade seu dia é muito simples. Cozinhar para o avô, preparar biscoitos 

de nata para os netos, tomar cuidado para não esquecer as coisas, a cabeça cheia de 

nuvens. Na hora do almoço, chega o avô. 
MURRAY, Roseana K. Retratos. Miguilim, 1990. 

 

1) Qual é o assunto principal do texto? 

 

a) As características da avó. 

b) O amor da avó. 

c) O abandono da avó. 

d) A rotina da avó. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

2) Observe que o texto acima apresenta uma forma delicada e sensível de descrever a 

avó. No poema, a velhice é descrita de forma poética, ou seja, com emoção. Assinale a 

alternativa que apresenta uma característica da senhora, descrita de forma poética. 

 

a) Usa xale de renda. 

b) Tem cabelos muito brancos. 

c) A pele é toda enrugada. 

d) Ela toda parece um pássaro. 

e) Pouco cabelo. 

 

3) Analise as afirmativas sobre os recursos utilizados pelo autor para informar ao leitor o 

assunto do texto: 

 

I - O título. 

II - A escolha vocabular (palavras relacionadas à velhice, ao cansaço e a sentimentos 

maternais). 

III - As informações dadas a respeito das características da avó. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas a afirmativa I está incorreta. 

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

d) Apenas a afirmativa III está correta. 

e) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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4) Ao ler o texto “Avó” você pôde perceber a quem se dirigia a autora. Quem são os 

prováveis leitores do texto a quem a autora deseja se dirigir? 

 

a) Somente aos netos. 

b) Somente às avós. 

c) Somente aos filhos. 

d) Aos netos, filhos, parentes próximos ou distantes; idosos, jovens e adultos; pessoas com 

experiências prévias de convivência com idosos; e, especialmente, às avós. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

5) Há diferentes tipos de texto que podemos ler e produzir. Cada texto tem uma função 

comunicativa específica. Assinale qual é a função do texto “Avó”: 

 

a) O texto tem a função de informar. 

b) O texto tem a função de convencer. 

c) O texto tem função poética. O autor tem a intenção de emocionar e redimensionar, 

no universo simbólico do leitor, as imagens e sensações relacionadas à velhice e, 

principalmente, aos avós. 

d) O texto tem a função argumentativa. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

6) Observe  a frase: A avó tem cabelos muito brancos, curtos e lisos. 

As palavras sublinhadas são: 

 

a) Substantivos. 

b) Verbos. 

c) Adjetivos. 

d) Advérbios. 

e) Artigos. 

 

MATEMÁTICA  

 

7) Em um estacionamento há carros e motos num total de 38 veículos e 136 rodas. 

Quantos carros e quantas motos se encontram no estacionamento? 

 

a) 10 carros e 28 motos. 

b) 15 carros e 23 motos. 

c) 20 carros e 18 motos. 

d) 25 carros e 13 motos. 

e) 30 carros e 8 motos. 

 

8) Um criador de gados tem seus bois todos iguais, isto é, de 279 kg. Assim, para entregar 

290 arrobas de carne ao abatedor tem que enviar quantos bois ao abatedouro? 

 

a) 10 bois. 

b) 12 bois. 

c) 14 bois. 

d) 16 bois. 

e) 18 bois. 
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ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Mesmo  com a mudança de nome para “Coronel Martins” o município sempre foi 

conhecido e carinhosamente chamado de: 

 

a) Fazenda Branca. 

b) Pedra Branca. 

c) Alto da Pedra. 

d) Fazenda da Pedra. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

10) No início da colonização do município de Coronel Martins, o que representava a 

base de sua economia? 

 

a) A extração de carvão mineral. 

b) A extração de madeira. 

c) A criação de gado de corte. 

d) A colheita de grãos. 

e) A venda de terras. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) Quanto aos métodos contraceptivos, o que são os métodos de barreira? 

 

I. São aqueles que evitam a gravidez através do impedimento da ascensão dos 

espermatozoides ao útero. 

II.  São os únicos capazes de prevenir 100% a gravidez.  

III. São métodos somente utilizados pelo homem.   

IV. São métodos que colocam obstáculos mecânicos ou químicos à penetração dos 

espermatozoides no canal cervical. 

V. São métodos destinados somente a prevenção contra as doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) I e III estão corretas.      

b) III e V estão corretas.                      

c) II e IV estão corretas.                           

d) I e IV estão corretas.             

e) I e II estão corretas. 

 

12) Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao uso do preservativo masculino: 

 

a) Usar o preservativo em todas as relações sexuais. 

b) Colocar o preservativo após qualquer contato do pênis com os genitais femininos. 

c) Desenrolar o preservativo sobre o pênis ereto, deixando um espaço da extremidade 

sem ar, para o sêmen. 

d) Retirar o pênis ainda ereto da vagina, após a ejaculação. 

e) Jamais reutilizar preservativo utilizado. 
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13) O mosquito Aedes aegypti é uma espécie tropical e subtropical que além de causar 

a febre amarela, pode causar qual outra doença muito presente em nosso país. Assinale 

a alternativa que contenha o nome dessa doença: 

 

a) Dengue. 

b) Febre tifoide. 

c) Malária. 

d) Gripe H1N1. 

e) Febre maculosa.  

 

14) Os depósitos que contenham água devem ser examinados pelos agentes de saúde, 

quando da visita em residências para controle de focos do mosquito da Dengue. 

Assinale a alternativa que contenha a definição correta de depósito eliminado. 

 

a) É todo o depósito com água examinado pelo agente de saúde com auxílio de fonte 

de luz ou do pesca-larva. 

b) É aquele onde foi aplicado inseticida (larvicida ou adulticida). 

c) É aquele que foi destruído ou inutilizado como criadouro. 

d) É o depósito que não apresenta aparentemente a presença do mosquito. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

15) A Portaria nº 687 MS/GM de 30 de março de 2006, aprova a Política de Promoção  

da Saúde. No SUS a estratégia de promoção à saúde é retomada como uma 

possibilidade de enfocar aspectos que determinam o processo de saúde-adoecimento. 

Assinale a alternativa que apresente os processos citados acima: 

 

a) Violência.  

b) Falta de saneamento básico. 

c) Urbanização descontrolada. 

d) Qualidade do ar. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

16) Em países em desenvolvimento como o Brasil, é considerado idoso o indivíduo com a 

idade exposta na alternativa:  

 

a) 55 anos. 

b) 60 anos. 

c) 65 anos. 

d) 70 anos. 

e) 75 anos. 

 

17) Aponte a alternativa em que conste o nome do mosquito transmissor da Dengue: 

 

a) Aedes alopictos. 

b) Aedes aegypti. 

c) Aedes ectopicus. 

d) Aedes Flavivirus. 

e) Aedes Flaviviridae. 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=moquito%20da%20dengue%20mesmo%20febre%20amarela&source=web&cd=6&ved=0CF4QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.suapesquisa.com%2Fmundoanimal%2Fmosquito_da_dengue.htm&ei=spogT56aMMPYgQfk9Y35CA&usg=AFQjCNFnN18M32rOinZqnwQhznazH1wi2A&cad=rja
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18) Aponte a alternativa correta quanto às doenças e às condições que devem ser 

indicadas na ficha de cadastro familiar ( Ficha A): 

 

a) Alcoolismo, Epilepsia, Hanseníase. 

b) Chagas, Gestação, Malária. 

c) Deficiência, Hipertensão, Arterial. 

d) Diabetes, Tuberculose. 

e) Todas estão corretas. 

 

19) O Ministério da Saúde preocupado com a saúde do homem, lançou a Política 

Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem, com vários objetivos, sendo um deles 

a detecção precoce de qual tipo de câncer que é específico do homem?  

Aponte a alternativa correta: 

 

a) Câncer de intestino. 

b) Câncer de colo uterino. 

c) Câncer de próstata. 

d) Câncer de mama. 

e)Câncer de pulmão. 

 

20) “Fase biológica da vida e não um processo patológico, que compreende a 

transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher, 

correspondendo ao último ciclo menstrual, somente reconhecida depois de passados 12 

meses da sua ocorrência e acontece geralmente em torno dos 48 aos 50 anos de 

idade.” O exposto acima está relacionado com qual alternativa?  

Aponte a alternativa correta: 

 

a) Menopausa. 

b) Menstruação. 

c) Climatério. 

d) Fertilização. 

e) Nenhuma alternativa acima. 

 

21)  São formas de prevenir o desconforto com o ressecamento bucal: 

 

1. Beber água e bebidas sem açúcar com frequência. 

2. Evitar bebidas com cafeína, como café, chá, ou alguns refrigerantes. 

3. Mascar gomas sem açúcar para estimular a fluxo salivar. 

4. Não utilizar tabaco ou álcool. 

5. Estar ciente de que alimentos condimentados ou salgados podem causar dor em uma 

boca seca. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) 1, 2, 3, 4. 

b) 1, 3, 4, 5. 

c) 1, 2, 3, 5. 

d) 2, 3, 4, 5. 

e) Todas estão corretas. 
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22)  É constituído pelo conjunto das ações e dos serviços de saúde sob gestão pública. 

Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o território 

nacional, com direção única em cada esfera de governo. O exposto acima está 

relacionado com qual alternativa?  

Aponte a alternativa correta: 

 

a) Constituição federal. 

b) Sistema Único de Saúde. 

c) Poder judiciário. 

d) Poder executivo. 

e) Poder legislativo. 

 

23)  (...............) estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Aponte a alternativa correta que completa a 

lacuna no início da frase: 

 

a) Constituição Federal. 

b) Sistema Único de Saúde. 

c) Poder judiciário. 

d) Poder executivo. 

e) Poder legislativo. 

 

24)   Nas visitas domiciliares, o Agente Comunitário de Saúde pode orientar o paciente 

sobre as seguintes questões quanto o uso das plantas medicinais: 

 

1. Informar ao médico sobre a utilização das plantas medicinais. 

2. Utilizar apenas plantas conhecidas. 

3. Olhar bem o estado das plantas, evitando as murchas, mofadas ou velhas. 

4. Não colher plantas na beira de lagoas, rios, estradas e lugares poluídos. 

5. Evitar o uso contínuo ou uso abusivo de chás caseiros. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) 1, 2, 3, 4. 

b) 1, 3, 4, 5. 

c) 1, 2, 3, 5. 

d) 2, 3, 4, 5. 

e) Todas estão corretas. 

 

25)  Nas visitas domiciliares, o Agente Comunitário de Saúde pode orientar o paciente 

sobre Onde os medicamentos precisam ser guardados. Aponte a alternativa incorreta 

quanto ao lugar adequado para a guarda dos medicamentos: 

 

a) Ser de fácil acesso e seguro.  

b) Manter fora do alcance das crianças. 

c) Estar protegido da luz. 

d) Estar protegido do calor. 

e) Ser um ambiente com muita umidade. 
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26) Conjunto de ações sanitárias integradas, inclusive com outros setores do governo e 

da sociedade, que busca o desenvolvimento de padrões saudáveis de: qualidade de 

vida, condições de trabalho, moradia, alimentação, educação, atividade física, lazer, 

entre outros. Aponte a alternativa correta que condiz com o exposto: 

 

a) Atenção à saúde. 

b) Educação em saúde. 

c) Promoção da saúde. 

d) Assistência farmacêutica. 

e) Vigilância em saúde. 

 

27)  Aponte a alternativa correta quanto o conceito de Vigilância Sanitária: 

 

a) Conjunto de ações, obras e serviços que envolvem abastecimento e qualidade da 

água para consumo humano, serviço de esgoto e limpeza urbana, entre outros, visando 

à prevenção de doenças, à redução de danos e à melhoria da qualidade de vida do 

cidadão. 

b) Conjunto de ações sanitárias integradas, inclusive com outros setores do governo e da 

sociedade, que busca o desenvolvimento de padrões saudáveis de: qualidade de vida, 

condições de trabalho, moradia, alimentação, educação, atividade física, lazer, entre 

outros. 

c) Ações de controle, pesquisa, registro e fiscalização de medicamentos, cosméticos, 

produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes, equipamentos, insumos, serviços e 

alimentos, dentre outros. Atua para garantir segurança e qualidade, prevenir e controlar 

os fatores de risco à saúde e ao meio ambiente. 

d) É o processo para aumentar a capacidade das pessoas no cuidado da saúde e no 

debate com os profissionais e os gestores, a fim de alcançar a atenção à saúde de 

acordo com suas necessidades. 

e) É o poder exercido pelo Estado para fiscalizar e estabelecer padrões, normas e 

resoluções para serviços, produtos, estabelecimentos e atividades públicas ou privadas 

em prol do interesse coletivo. 

 

28)  A  Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, traz princípios fundamentais de 

cidadania. Juntos, eles asseguram às pessoas o direito básico ao ingresso digno nos 

sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. Aponte a alternativa incorreta 

quanto aos direitos dos usuários da saúde: 

 

a) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para 

garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. 

b) Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o 

seu problema de saúde. 

c) Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por 

profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e  acessível a todos. 

d) Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos 

mecanismos de participação, exceto no acesso ao seu prontuário. 

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

serviços de saúde. 
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29) São conquistas do Brasil no que se refere à saúde. Aponte a alternativa correta: 

 

a) A saúde é um direito universal garantido na Constituição Federal e o SUS beneficia a 

todos os brasileiros. 

b) O Brasil erradicou a paralisia infantil. 

c) A Vigilância Sanitária atua em todo o território nacional, inclusive nos portos, 

aeroportos e fronteiras, com serviços e fiscalização na qualidade de medicamentos e 

alimentos. 

d) Existem políticas públicas para crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos, 

pessoas com deficiência, população negra, indígena, LGBT, comunidades quilombolas e 

ribeirinhas, trabalhadores do campo e da cidade, ciganos, pessoas com transtornos 

mentais, prostitutas, população de rua e em regime prisional. 

e) Todas estão corretas. 

 

30)  Como deve ser o Sistema Único de Saúde, para que tenhamos um Brasil Saudável, 

Cidades Saudáveis e Cidadão com saúde? 

 

1. Acolhimento, acessibilidade e atendimento com qualidade aos usuários. 

2. Com pouca fiscalização pelos órgãos competentes e pela sociedade. 

3. Respeito às diferenças étnicas e culturais. 

4. Vigilância permanente em saúde, ambiental e sanitária. 

5. Valorização e educação continuada dos profissionais. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) 1, 2, 3, 4. 

b) 1, 3, 4, 5. 

c) 1, 2, 3, 5. 

d) 2, 3, 4, 5. 

e) Nenhuma alternativa correta. 
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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. 

 

 




