PROCESSO SELETIVO
MUNICÍPIO DE GRAVATAL-SC
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CADERNO DE PROVAS
Nome:

Assinatura:

Nº da inscrição

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA
A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá
também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão.
B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa,
com todas as folhas colocadas na ordem correta. Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se
o número de inscrição está correto.
C) A prova contém 20 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a
CORRETA.
02 – COMO FAZER A PROVA
A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.
B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de
Provas.
C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não
poderá ser alterado ou conter rasuras.
D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha.
E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta.
F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente
preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena).
G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de
Fiscalização.
H) A prova terá a duração de três horas.
3 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO
A) Falar com outros candidatos durante a prova.
B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais.
C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova.

Transcreva abaixo as suas respostas,
dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente
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PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE
C) 20.500.000 km²
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
D) 20.500 km²
1- Segundo o IBGE a população do Município de
Gravatal é de:
8- O Município de Santa Catarina com maior
A) 12.000 habitantes
população é:
B) 10.635 habitantes
A) Joinville
C) 13.502 habitantes
B) Florianópolis
D) 10.892 habitantes
C) Blumenau
2- Dentre as alternativas abaixo, um destes
municípios não faz divisa com o Município de
Gravatal, que é:
A) Lauro Muller
B) Tubarão
C) Braço do Norte
D) Todas as alternativas estão erradas
3- O nome do atual Vice-Prefeito de Gravatal é:
A) Idoir Daufemback Hoepers
B) Rudinei Carlos do Amaral Fernandes
C) Mário Inácio Serafim
D) Tarcisio Marcon Corrêa
4- Em 2012 o Município de Gravatal irá comemorar:
A) 52 anos de fundação
B) 50 anos de fundação
C) 51 anos de fundação
D) 53 anos de fundação

D) Criciúma
9- Foi Ministro da Cultura durante o Governo Lula, o
cantor e compositor:
A) Caetano Veloso
B) Chico Buarque de Holanda
C) Gilberto Gil
D) Roberto Carlos
10- O Brasil sediará as Olimpíadas de:
A) 2012
B) 2014
C) 2016
D) 2018
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11- O trabalho do agente comunitário de saúde é
feito nos domicílios de sua área de abrangência. São
atribuições do Agente Comunitário de Saúde:
A) Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as
5- Neste ano de 2012 o Brasil vai realizar eleições famílias e atualizar permanentemente esse cadastro
B) Orientar as famílias para utilização adequada dos
para a escolha dos cargos de:
serviços de saúde, encaminhando-as e até
A) Governador, Prefeito e Deputados Estaduais
agendando consultas, exames e atendimento
B) Governador e Prefeito
odontológico, quando necessário
C) Prefeito, Vereadores e Deputados
C) Realizar, por meio da visita domiciliar,
acompanhamento mensal de todas as famílias sob
D) Prefeito e Vereadores
sua responsabilidade de acordo com as necessidades
definidas pela equipe, no mínimo duas visitas
6- No dia 22 de Abril comemora-se, no Brasil:
mensais
A) O dia de Tiradentes
D) Todas as anteriores
B) O Descobrimento do Brasil
C) A Proclamação da República
12- As ações de vacinação são coordenadas pelo
D) A Independência do Brasil
Programa Nacional de Imunizações (PNI) da
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde que tem o objetivo de erradicar, eliminar e
7- A extensão territorial do Brasil é de:
controlar as doenças imunopreveníveis no território
A) 8.514.876 km²
brasileiro. A vacina BCG é indicada para prevenir:
B) 8.500 km²

A) Tuberculose
B) Tétano
C) Hepatite
D) Febre Amarela

PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE
D) Nenhuma das anteriores

13- No Calendário Básico de Vacinação da Criança
estão previstas, para o primeiro mês de vida, as
seguintes vacinas:
A) BCG e Febre Amarela
B) BCG e Hepatite B
C) Febre Amarela e Hepatite B
D) Tétano e Rubéola
14- O HIV passa de uma pessoa infectada para outra
por meio de quatro líquidos produzidos pelo nosso
corpo. Esses líquidos são:
A) Sangue, esperma, líquido vaginal e leite de mãe
infectada
B) Saliva, esperma, líquido vaginal e suor
C) Leite de mãe infectada, esperma, saliva e suor
D) Sangue, esperma, saliva e suor
15- É uma medida para combater a dengue:
A) Manter a caixa d’água completamente fechada
para impedir que vire criadouro do mosquito
B) Colocar o lixo em sacos plásticos e não manter a
lixeira bem fechada
C) Acumular todo objeto que possa acumular água,
como embalagens usadas, potes, latas, copos,
garrafas vazias, etc
D) Deixar água acumulada sobre a laje
16- A transmissão da dengue se faz através de:
A) Picada de mosquito
B) Contato com água e/ou alimentos contaminados
C) Urina de ratos e camundongos
D) Mordida de animais peçonhentos

18- A Saúde da Família é entendida como uma
estratégia de reorientação do modelo assistencial,
operacionalizada mediante a implantação de
equipes multiprofissionais em unidades básicas de
saúde. Estas equipes são responsáveis pelo
acompanhamento de um número definido de
famílias, localizadas em uma área geográfica
delimitada. As atribuições básicas de uma equipe de
Saúde da Família são, EXCETO:
A) Conhecer a realidade das famílias pelas quais são
responsáveis e identificar os problemas de saúde
mais comuns e situações de risco aos quais a
população está exposta
B) Discutir, de forma permanente, junto à equipe e à
comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os
direitos de saúde e as bases legais que os legitimam
C) Garantir a descontinuidade do tratamento, pela
inadequada referência do caso
D) Executar, de acordo com a qualificação de cada
profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e
de vigilância epidemiológica, nos diversos ciclos da
vida
19- Dentre as alternativas abaixo, assinale àquela
que NÃO ocorre o contágio da AIDS:
A) Sexo oral
B) Compartilhamento de seringas com usuários de
drogas infectados
C) Relação sexual sem o uso de preservativo
D) Abraço

20- Todas as alternativas abaixo são exemplos de
EPI’s, EXCETO:
A) Escova de dente
B) Luva de proteção
C) Protetor auricular
17- Assinale a alternativa que melhor define o D) Mascara de proteção
termo PANDEMIA:
A) É uma doença localizada em um espaço limitado
denominado “faixa endêmica”
B) É uma doença infecciosa e transmissível que
ocorre numa comunidade ou região e pode se
espalhar rapidamente entre as pessoas de outras
regiões
C) É uma epidemia que atinge grandes proporções,
podendo se espalhar por um ou mais continentes ou
por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou
destruindo cidades e regiões inteiras

