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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2013 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
(LOCALIDADE DE RIO SÃO JOÃO)  

 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
MAIO DE 2013. 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas que lhe 
causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), 
sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 – Língua Portuguesa 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO RESPOSTA, 
onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, com caneta 
esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena de 
desclassificação do Concurso. O candidato deverá preencher no CARTÃO RESPOSTA seu número de 
inscrição no espaço destinado para esta finalidade. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente com o 
CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova como 
rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova! 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
01. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
 
a) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar     
b) alteza, empresa, franceza, miudeza  
c) cuscus, chimpanzé, enxarcar, encher 
d) incenso, abcesso, obcessão,enchada 
e) chineza, marquês, garrucha, meretriz 
 
 
02. Asssinale a alternativa que completa a frase abaixo, empregando corretamente a próclise, pronome 
oblíquo átono antes do verbo, ou a ênclise , pronome oblíquo átono depois do verbo, de acordo com a norma 
culta; 
“Se ninguém  ................................. a verdade, e se precisei lutar para ................................, nada 
........................ a respeito.” 
 
a) disse-me, a encontrar, se falou 
b) disse-me, a encontrar, falou-se 
c) me disse, encontrá-la, se falou   
d) me disse, encontrá-la, falou-se 
e) me disse, a encontrar, se falou 
 
 
03. Assinale a alternativa em que as formas de uso dos “porquês” completam corretamente as lacunas das 
frases, pela ordem: 
Ela abandonou o marido e ninguém sabe o ........................ 
Acusaram-no ........................? 
...............................faltaste ao nosso primeiro encontro ? 
Muita violência acontece ..........................o dinheiro envenena a alma das pessoas. 
 
a) por que, por quê, porquê, porque   
b) por quê, por que, porquê, porque 
c) porque, porquê, por quê, por que 
d) porquê, porquê, por que, por quê 
e) porquê, por quê, por que, porque       
 
 
04. Em qual das alternativas todas as palavras podem ser classificadas como polissílabas? 
 
a) Café, parasitose, força, constituição. 
b) Brasileiro, psicologia, aristocracia, serralheria. 
c) Algodão, martelo, chave, informação. 
d) Abóbora, camiseta, água, armadura. 
e) Tênis, maçã, portão, envelope. 
 
 
05. São antônimos das palavras “ordem”, “soberba” e “mal”, respectivamente: 
 
a) Mistura, tranquilidade, bom. 
b) Bagunça, anistia, legal. 
c) Anarquia, humildade, bem. 
d) Desordem, certeza, melhor. 
e)  Sujeira, maldade, bondade. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. “Foi à noite: o Estado do Rio de Janeiro levou uma punhalada nas últimas horas da terça-feira 6, quando a 
Câmara aprovou, por 286 votos a 124, o Projeto de Lei 2565/11, de autoria do Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB) que muda as regras da distribuição dos royalties de petróleo e, segundo a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, acarreta perdas de R$77 bilhões entre 2012 e 2020 para o Rio.” Revista Isto É. 
São Paulo: Nov, n. 2244,14 nov. 2012, p.80. 
 
Assinale a alternativa correta sobre o significado de royalties: 
 
a) É o nome do tipo do petróleo. 
b) Nome de quem descobriu o petróleo. 
c) Acordo entre quem vende e quem compra petróleo. 
d) Valores recebidos como compensação por danos ambientais provocados pelas empresas que exploram 

petróleo. 
e) Conjunto de informações sobre exploração petrolífera. 
 
 
07. “(...) diante das imensas colunas de Mármore do Vaticano, o pouco espaço que restava só não era 
ocupado porque o mundo inteiro não esperava que, da chaminé da Capela Sistina, a fumaça branca surgisse 
ainda naquela quarta-feira 13 de março (...)”.  Revista Isto É. São Paulo: Março, n. 2261,20 mar.2013, p.46. 
 
O texto acima se refere à eleição do Papa Francisco, sendo que seu verdadeiro nome é: 
 
a) Jean Louis Tauran. 
b) Julio Sosa.  
c) Carlos Gardel. 
d) José Maria Vilela. 
e) Jorge Mario Bergoglio. 
 
 
08. Desde a promulgação da Constituição de 1891, oficializado na Constituição de 1988 e confirmado pelo 
plebiscito em 1993, no Brasil, o sistema de Governo é o:  
 
a) Republicano. 
b) Presidencialismo. 
c) Monarquia. 
d) Parlamentarismo. 
e) Anarquista. 
 
 
09.A colonização de São Martinho teve seu início na segunda metade do século XIX. Este nome é em 
homenagem ao santo Padroeiro de várias comunidades que conservam seus costumes na cultura: 
 
a) Alemã. 
b) Polonesa. 
c) Italiana. 
d) Ucraniana. 
e) Açoriana. 
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10. O estilo predominante no Município de São Martinho está na arquitetura das casas. 
Assinale que tipo de arquitetura ainda está presente neste Município: 
 
a) Palafitas. 
b) Tendas. 
c) Prédios.  
d) Enxaimel.  
e) Alvenaria. 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. O Movimento da Reforma Sanitária e todo o arcabouço legal por ele implantado foram fundamentais para 
a criação do SUS. No entanto, a Reforma Sanitária apresenta limites em relação à implementação e 
consolidação de um sistema tão bem pensado pelo próprio Movimento, em seus princípios filosóficos. Para 
que, efetivamente, o SUS esteja baseado nestes princípios, a população e a maioria dos gestores, que não 
participaram deste Movimento, precisam se apropriar dos pressupostos da Reforma Sanitária e conhecer as 
leis que criam e regulamentam o Sistema Único de Saúde ( Krüger, 1998). A lei que institui o SUS e a Lei 
que institui a participação da Comunidade na gestão e controle do SUS são respectivamente: 
 
a) Lei  8.088 e Lei 8.142. 
b) Lei  8.080 e Lei 8.142. 
c) Lei  8.080 e Lei 8.147. 
d) Lei  8.880 e Lei 8.142. 
e) Lei  8.080 e Lei 8.088. 
 
 
12. A Portaria n. 648, de 28 de março de 2006, do Ministério da Saúde, aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 
Programa Saúde da Família e o Programa Agente Comunitários de Saúde. Portanto, uma equipe de Estratégia 
Saúde da Família deve ser composta minimamente por: 
 
a) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. 
b) Médico, enfermeiro, psicóloga e agente comunitário de saúde. 
c) Médico, assistente social, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. 
d) Médico, enfermeiro, nutricionista e agente comunitário de saúde. 
e) Médico, enfermeiro, fisioterapeuta e agente comunitário de saúde. 
 
 
13. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS), é um programa que foi instituído pelo SUS para 
reorganizar a Atenção Básica. Sobre o PACS, assinale a alternativa correta: 
 
a) Trata-se  de um Programa Municipal em que o Município faz adesão. 
b) Trata-se de um Programa Estadual em que o Município faz adesão. 
c) Trata-se de um Programa Federal em que o Município faz adesão. 
d) Trata-se de um Programa Municipal em que o Estado faz adesão. 
e) Trata-se de um Programa Federal em que a União faz adesão. 
 
 
14. O agente comunitário de saúde realiza o cadastramento das famílias, que são informados no seguinte 
sistema: 
 
a) SINAN. 
b) SIAB. 
c) SISVAN. 
d) SINASC. 
e) SIA-SUS. 
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15. Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso e assinale a alternativa correta: 
 
O Agente Comunitário de Saúde é membro de uma equipe composta de profissionais que atuam 
interdisciplinarmente, sendo fundamental que este profissional esteja em harmonia com sua equipe. Para isso 
deve evitar: 
 
(    ) Egocentrismo profissional. 
(    ) Desconhecer as atribuições dos demais membros da equipe. 
(    ) Acomodação. 
(    ) Relutar em trocar conhecimento. 
(    ) Participar de troca de saberes, reelaborando ações de uma equipe. 
 
A sequencia correta é: 
 
a) V – F – V – V – F 
b) V – V – F – V – F 
c) F – V – F – V – V 
d) V – V – V – V – F 
e) F – V –V – V – F 
 
 
16. O agente comunitário de saúde possui uma ação que realiza diariamente e que identifica com clareza sua 
função, indispensável para a efetivação do seu trabalho junto a equipe de Estratégia Saúde da Família. 
Assinale a alternativa que corresponde a esta ação: 
 
a) Aferir a pressão arterial. 
b) Entregar leite paras as crianças de sua microárea. 
c) Realizar visita domiciliar. 
d) Verificar a temperatura. 
e) Dispensar medicamentos. 
 

 
17. O Agente Comunitário de Saúde possui atribuições específicas na equipe de Estratégia Saúde da Família. 
Marque a alternativa incorreta sobre o Agente Comunitário de Saúde: 
 
a) Agente Comunitário de Saúde é elo entre a equipe de saúde e a comunidade. 
b) Agente Comunitário de Saúde trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, chamada 

de microárea. 
c) Agente Comunitário de Saúde cadastra todas as pessoas de sua microárea e mantém os cadastros 

atualizados. 
d) Agente Comunitário de Saúde orienta as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
e) Um Agente Comunitário de Saúde deve realizar visita domiciliar mensalmente para todas as famílias do 

município. 
 
 
18. O agente comunitário de saúde deve planejar suas visitas domiciliares, utilizando critérios de prioridades. 
Assinale a alternativa com a sequencia correta de prioridades: 
 
a) Adultos, idosos, gestantes, crianças. 
b) Adultos, gestantes, idosos, crianças. 
c) Crianças, gestantes, idosos, adultos. 
d) Gestantes, idosos, crianças, adultos. 
e) Adultos, idosos, crianças, gestantes. 
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19. A vacinação é importante ação para diminuir doenças e mortes por doenças infecciosas e virais. As 
vacinas são preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização para criança.  Na visita domiciliar o agente 
comunitário de saúde deve solicitar a Caderneta de Saúde da Criança e verificar o esquema vacinal. A criança 
recebe ao nascer a vacina BCG e vacina Contra Hepatite B, que evitam as seguintes doenças 
respectivamente: 
 
a) Brucelose, Hepatite B. 
b) Paralisia Infantil, Hepatite B. 
c) Diarréia por rotavírus, Hepatite B. 
d) Hepatite B, Pneumonia. 
e) Formas graves de tuberculose, Hepatite B. 
 
 
20. A saúde da mulher também é indispensável para prevenção e proteção da saúde. Na visita domiciliar é 
fundamental verificar: 
 
I- Esquema vacinal adequado (vacina dt “dupla bacteriana – adulto, Tríplice viral “sarampo, caxumba e 

rubéola”, contra hepatite B ). 
II- Preventivo câncer colo de útero em dia. 
III- Se faz auto exame de mamas.  
IV- Realizou aos 25 anos mamografia. 
V- Utiliza métodos contraceptivos. 
 
São corretas as afirmativas: 
 
a) I, II, III, IV, V. 
b) I, II, III, V. 
c) II, III, IV, V. 
d) I, III, IV, V. 
e) II, III, V. 
 
 
21. A gestante possui  inúmeras facilidades para que possa aderir a realização de um pré-natal adequado. 
Sobre essas facilidades, assinale a alternativa incorreta: 
 
a)  Agendamento da consulta médica. 
b)  Preferência no atendimento. 
c)  Agendamento de exames. 
d)  Grupos de educação em saúde sobre a gestação. 
e)  Agendar a cesariana para a data provável do parto, no primeiro trimestre de gestação. 
 
 
22. A saúde possui diferentes sistemas de informação para gerar dados epidemiológicos do município para o 
Ministério da Saúde. Para registrar a gestante, o sistema utilizado é o: 
 
a) SIM. 
b) SINAN. 
c) SISPRENATAL. 
d) SIAB. 
e) SIA-SUS. 
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23. A Estratégia Saúde da Família vem para reorganizar a Atenção Básica. Uma das ações é a realização de 
grupos de Educação em Saúde. Os grupos prioritários são para atender: 
 
a)  Saúde do trabalhador, gestantes, diabéticos, hipertensos. 
b)  Crianças, gestantes, diabéticos, hipertensos, saúde mental. 
c)  Adultos, crianças, diabéticos, saúde mental. 
d)  Crianças, gestantes, saúde mental, saúde do trabalhador. 
e)  Hipertensos, saúde do trabalhador, crianças, mulheres. 
 
 
24. O Agente Comunitário de Saúde realiza o cadastramento de todas as pessoas de sua microárea de 
abrangência utilizando dados oficiais. Para isso precisa de ficha específica e de documento, que são 
respectivamente: 
 
a) Ficha D, carteira de identidade ou certidão de nascimento. 
b) Ficha B, carteira de identidade. 
c) Ficha A, carteira de identidade ou certidão de nascimento. 
d) Ficha C, carteira de identidade ou certidão de nascimento. 
e) Ficha D, carteira de identidade. 
 
 
25. Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso e assinale a alternativa correta: 
A infância é uma fase da vida em que o crescimento e o desenvolvimento acontecem de forma muito rápida, 
principalmente até o segundo ano de vida. A atenção à saúde da criança se apóia prioritariamente nas 
seguintes ações: 
 
(    ) Imunizações. 
(    ) Promoção do aleitamento materno e alimentação saudável. 
(    ) Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. 
(    ) Atenção as doenças prevalentes na infância. 
(    ) Prevenção e atenção adequada aos casos de acidentes e maus tratos. 
 
A seqüência correta é: 
 
a) F, V, V, F, V. 
b) F, V, V, V, V. 
c) V, V, V, F, V. 
d) V, F, V, F, V. 
e) V, V, V, V, V. 
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