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Prefeitura Municipal de Irani  

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2013 

 

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

 

08 – 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 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 

 

Leia com atenção o texto abaixo e responda às questões. 

 

Participação social como base da promoção da saúde 

 

 Para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde é imprescindível a 

participação social. É através da aventura de se estar no mundo, abertos para discutir as 

coisas novas que aparecem, dispostos a enfrentar as dificuldades e ir construindo nossos 

projetos de vida, sentimo-nos sujeitos da nossa história e da história de nossa sociedade, 

que colocamos em prática a participação social. 

 Mas como podemos participar? 

 A participação social pode ser exercida de diferentes formas. Ela pode acontecer 

em espaços que foram conquistados para este fim, como, por exemplo, os conselhos de 

saúde, de cidadania, da criança e do adolescente. Pode acontecer nas associações, 

nos grupos e nos movimentos sociais e, também, através da interação entre as pessoas 

em seu cotidiano. 

 Essa participação envolve um processo de aprendizagem: aos poucos temos que 

aprender a respeitar os diferentes valores, crenças, opiniões e maneiras de ver o mundo; 

temos que aprender a duvidar de nossas verdades e a ceder; temos que aprender a ser 

membros de um grupo de pessoas que, sem perder a individualidade, pensam 

coletivamente e lutam por um objetivo comum; enfim, temos que aprender a ser 

cidadãos que fazem a história. 

 Construir uma vida saudável implica em adotar certos hábitos, enfrentar 

condições ou situações adversas; e também em estabelecer relações afetivas, solidárias 

e cidadãs, adotando uma postura de ser e estar no mundo com o objetivo de bem-

viver. Lembre-se: não se constrói uma vida saudável sozinho. (Vamos promover nossa 

saúde?/Ministério da Saúde, 2002). 

 

01) De acordo com o texto, a base da promoção da saúde é: 

 

a) A ação dos governos estadual e federal. 

b) A ação do governo municipal. 

c) A participação social. 

d) Responsabilidade dos postos de saúde. 

e) Responsabilidade dos agentes de saúde. 

 

02) A participação social pode ser exercida de diversas formas, exceto: 

 

a) Nos Conselhos de Saúde e nos Conselhos da Criança e do Adolescente. 

b) Em ações individuais e isoladas. 

c) Nas associações. 

d) Nos grupos e movimentos sociais. 

e) Na interação entre pessoas no cotidiano. 
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03) A participação social envolve um processo de: 

 

a) Aprendizagem. 

b) Escolarização. 

c) Religiosidade. 

d) Criatividade. 

e) Estratégias. 

 

 

04) Construir uma vida saudável implica em: 

 

a) Adotar certos hábitos. 

b) Enfrentar condições ou situações adversas. 

c) Estabelecer relações afetivas, solidárias e cidadãs. 

d) Adotar uma postura de ser e estar no mundo com o objetivo de bem-viver. 

e) As alternativas “a, b, c, d” estão corretas. 

 

 

05) Abaixo temos a seguinte relação: palavra e seu respectivo sinônimo. Assinale a 

alternativa que apresenta a relação incorreta:  

 

a) imprescindível – dispensável 

b) implica – acarreta 

c) adversa – desfavorável 

d) participação – fazer parte de 

e) cotidiano – conjunto de ações diárias 

 

 

06) Assinale a alternativa que apresenta uma frase interrogativa: 

 

a) Lembre-se; não se constrói uma vida saudável sozinho. 

b) A participação social pode ser exercida de diferentes formas. 

c) Para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde é imprescindível a 

participação social. 

d) Mas como podemos participar? 

e) Construir uma vida saudável implica em adotar certos hábitos. 

 

 

07) Assinale a alternativa que preenche o espaço em branco abaixo: 

A palavra “Ela”, na linha 7, retoma a(s) palavra(s) ________________ da frase anterior. 

 

a) Social. 

b) Formas. 

c) A participação social. 

d) Participação. 

e) Pode ser. 
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MATEMÁTICA 

 

08) A lotação de um ônibus é de 36 passageiros. Suponha que em determinada viagem, 

2/3 dos passageiros sejam homens. O número de homens e mulheres nesse ônibus é de: 

 

a) 24 homens e 12 mulheres. 

b) 12 homens e 24 mulheres. 

c) 15 homens e 21 mulheres. 

d) 18 homens e 18 mulheres. 

e) 20 homens e 16 mulheres. 

 

09) Uma sala tem 5 metros de comprimento e 3 metros de largura. Qual o perímetro 

dessa sala? 

 

a) 26 metros. 

b) 16 metros. 

c) 15 metros. 

d) 10 metros. 

e) 08 metros. 

 

10) Um terreno retangular medindo 25m de comprimento e 20m de largura será vendido 

por R$ 60,00 por m². Qual será o valor total do terreno? 

 

a) R$ 60.000,00. 

b) R$ 25.000,00. 

c) R$ 19.000,00. 

d) R$ 38.000,00. 

e) R$ 30.000,00. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

  
11) Para o cumprimento da tarefa de promover e proteger a saúde, o SUS precisa se 

organizar conforme alguns princípios. Aponte a alternativa correta quanto ao princípio 

que fala sobre: “o SUS deve disponibilizar serviços que promovam a justiça social, que 

canalizem maior atenção aos que mais necessitam, diferenciando as necessidades de 

cada um”. 

 

a) Integralidade. 

b) Universalidade. 

c) Equidade. 

d) Hierarquização. 

e) Nenhuma das alternativas  acima está correta. 

 

12) Para que o ACS realize um bom trabalho é preciso: Aponte a alternativa correta: 

 

a) Conhecer o território. 

b) Ser ativo e ter iniciativa. 

c) Observar as pessoas, as coisas, os ambientes. 

d) Agir com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 
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13) Aponte a alternativa correta onde não se enquadra como um exemplo de situação 

de risco: 

 

a) Bebês que nascem com mais de dois quilos e meio. 

b) Crianças que estão desnutridas. 

c) Filhos de mães que fumam, bebem bebidas alcoólicas e usam drogas na gravidez. 

d) Gestantes que não fazem o pré-natal. 

e) Gestantes que fumam. 

 

14) Aponte a alternativa incorreta quanto às condições de risco de as pessoas 

adoecerem: 

 

a) Desemprego. 

b) Falta de água tratada. 

c) Poluição do ar ou da água. 

d) Continuidade de tratamento. 

e) Automedicação. 

  

15) A etapa inicial do trabalho do ACS  é o cadastramento das famílias de sua micro 

área, o seu território de atuação. Aponte a alternativa correta quanto ao número 

máximo de pessoas que deve ter em uma micro área: 

 

a) 600 pessoas. 

b) 650 pessoas. 

c) 700 pessoas. 

d) 750 pessoas. 

e) 800 pessoas. 

 

 16) Com o mapa da área de atuação o agente comunitário de saúde pode: 

 

1. Conhecer os caminhos mais fáceis para chegar a todos os locais; 

2.  Marcar as barreiras geográficas que dificultam o caminho das pessoas até  os serviços 

de saúde; 

3. Planejar as visitas de cada dia sem  perder tempo; 

4. Estabelecer maior vínculo com as famílias; 

5. Marcar as micro áreas de risco. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) 1, 2, 3, 4 estão corretas. 

b) 1, 2, 4, 5 estão corretas. 

c) 1, 2, 3, 5 estão corretas. 

d) 2, 3, 4, 5 estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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17) Por meio da visita domiciliar, é possível: 

 

1. Identificar os moradores por faixa etária, sexo e raça, ressaltando situações como 

gravidez, desnutrição, pessoas com deficiência etc.; 

2. Conhecer as condições de moradia e de seu entorno, de trabalho, os hábitos, as 

crenças e os costumes; 

3. Conhecer os principais problemas de saúde dos moradores da comunidade; 

4. Perceber quais as orientações que as pessoas mais precisam ter para cuidar melhor 

da sua saúde e melhorar sua qualidade de vida; 

5. Ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos prejudiciais à saúde; 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) 1, 2, 3, 4 estão corretos. 

b) 1, 2, 3, 5 estão corretos. 

c) 1, 2, 4, 5 estão corretos. 

d) 2, 3, 4, 5 estão corretos. 

e) Todas as alterativas acima estão corretas. 

 

18) Aponte a alternativa abaixo que não deve ser uma habilidade que todo trabalhador 

de saúde deve buscar desenvolver: 

 

a) Ter boa capacidade de comunicação. 

b) Usar linguagem acessível, simples e precisa. 

c) Ser gentil, desfavorecendo o vínculo e uma relação de confiança. 

d) Acolher o saber e o sentir de todos. 

e) Sentir-se confortável para falar sobre o assunto a ser debatido. 

 

19) São situações em que o agente comunitário de saúde deve orientar a família a 

procurar o serviço de saúde o mais rápido possível: 

  

a) Criança molinha, gemente, parada, com choro fraco. É aquela que não demonstra 

interesse pelo o que ocorre ao seu redor, ela não olha quando é chamada. 

b) Criança que vomita tudo (alimentos, líquidos e medicamentos). 

c) Criança que não mama. 

d) Criança com tosse ou com dificuldade para respirar. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

20) A adolescência é uma etapa da vida compreendida entre a infância e a fase 

adulta, marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento físico, 

moral e psicológico. Não é um sinal de alerta na adolescência o exposto em qual 

alternativa abaixo? 

 

a) Magreza excessiva ou obesidade. 

b) Fugas frequentes de casa. 

c) Indícios de exploração sexual. 

d) Desinteresse no uso de álcool, cigarro e outras drogas. 

e) Indícios de violência na família. 
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21) Não é objetivo do pré-natal: Aponte a alternativa correta: 

 

a) Diminuir o número de recém-nascidos com peso normal. 

b) Reduzir a mortalidade no parto e puerpério. 

c) Reduzir o número de abortos espontâneos. 

d) Reduzir a mortalidade de recém-nascidos e mortes prematuras. 

e) Reduzir o número de partos prematuros. 

  

22) Entre os benefícios biológicos, psicológicos e sociais proporcionados pelo 

desempenho de atividades físicas e prática corporal, estão: 

 

1. Melhor funcionamento corporal, com diminuição das perdas funcionais e 

favorecendo a preservação da independência; 

2. Redução do risco de morte por doenças cardiovasculares; 

3. Melhora do controle da pressão arterial; 

4. Ossos e articulações mais saudáveis; 

5. Diminuição da resistência dos músculos. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) 1, 2, 3, 4 estão corretos. 

b) 1, 2, 3, 5 estão corretos. 

c) 1, 2, 4, 5 estão corretos. 

d) 2, 3, 4, 5 estão corretos. 

e) 1, 3, 4, 5 estão corretos. 

 

23) Aponte a alternativa correta quanto à ficha que serve para o cadastramento e 

acompanhamento mensal dos hipertensos: 

 

a) Ficha B- GES. 

b) Ficha B-HÁ. 

c) Ficha B- DIA. 

d) Ficha B-TB. 

e) Ficha B- HAN. 

 

24) O agente comunitário de saúde deve dar maior atenção e frequência de visitas 

domiciliares para os (as) idosos (as) que apresentarem os seguintes dados:  Aponte a 

alternativa incorreta: 

 

a) Queda ou internação nos últimos seis meses. 

b) Diabetes e/ou hipertensão sem acompanhamento. 

c) Paciente que faz acompanhamento regular de saúde. 

d) Idoso que fica sozinho e que tem várias doenças crônicas, referindo-se ao seu estado 

de saúde como ruim ou muito ruim. 

e) Acamados ou com dificuldade de se locomover até a Unidade Básica de Saúde. 
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25) Em todas as fases da vida, o importante é ter uma alimentação saudável, que é: 

 

a) Adequada em quantidade e qualidade. 

b) Variada. 

c) Segura. 

d) Disponível. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

  

26)  Aponte a alternativa incorreta.  

São indicativos que podem ser uma suspeita de violência contra os portadores de 

deficiência física e mental:  

 

a) Não permitir que a pessoa saia de casa. 

b) Marcas de cordas, fio de luz ou outro material nos braços, pulsos, pés, tornozelos que 

sugiram que a pessoa estava amarrada. 

c) Boa higiene bucal e corporal. 

d) Magreza excessiva. 

e) Agressividade. 

  

27) São  Atividades Instrumentais de Vida Diária ( relacionadas à participação no meio 

social e  indicam a capacidade de o idoso levar uma vida independente na 

comunidade): 

 

1. Utilizar meios de transporte. 

2. Manipular medicamentos. 

3. Tomar banho. 

4. Utilizar telefone. 

5. Preparar refeição, entre outras. 

  

 Aponte a alternativa correta: 

  

a) 1, 2, 3, 4 estão corretos. 

b) 1, 2, 3, 5 estão corretos. 

c) 1, 3, 4, 5 estão corretos. 

d) 1, 2, 4, 5 estão corretos. 

e) 2, 3, 4, 5 estão corretos. 

  

28) São sinais de trabalho de parto, exceto o exposto em qual alternativa? 

 

a)  Perda pela vagina de líquido parecido com “catarro” de cor clara, às vezes pode ter 

um pouco de sangue, pode acontecer mais ou menos com 15 dias antes do parto. 

b) Dor nas costas e que vai para a parte de baixo da barriga. 

c) Perda de líquido pela vagina, o que significa o rompimento da bolsa. 

d) Sensação de coceira na barriga. 

e) Dores na barriga, que fica dura e depois relaxa (contrações do útero). 
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29) O  diabetes é uma doença que acontece quando o organismo produz pouca ou 

nenhuma insulina, e com isso o corpo inteiro adoece. São fatores de risco para a 

doença: 

 

1. Obesidade; 

2. História familiar; 

3. Não praticar atividade física – sedentarismo; 

4. Hipertensão arterial; 

5. Colesterol e triglicerídeos elevado. 

  

Aponte a alternativa correta: 

  

a) 1, 2, 3, 4 estão corretos. 

b) 1, 2, 3, 5 estão corretos. 

c) 1, 3, 4, 5 estão corretos. 

d) 2, 3, 4, 5 estão corretos. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

  

30) São dicas para os adolescentes terem um sorriso bonito, saudável e um bom hálito. 

Aponte a alternativa incorreta: 

 

a) Escovar bem os dentes todos os dias antes de cada refeição e principalmente antes 

de dormir. Não se esquecer de passar o fio dental e limpar a língua. 

b) O mau hálito, que é o cheiro desagradável na boca, tem como principal causa a não 

limpeza da língua. Limpar varrendo a sujeira da parte mais interna até a ponta. Use a 

escova de dente ou um limpador de língua. 

c) Os dentes que ficam bem no fundo da boca juntam restos de comida e bactérias 

facilmente. Por isso, precisam de atenção especial na hora de escová-los. 

d) Quem usa aparelho ortodôntico deve se preocupar ainda mais com a limpeza dos 

dentes e da gengiva e com o uso do flúor, pois o aparelho retém muito restos de 

alimentos. 

e) É importante manter uma alimentação saudável, evitando o consumo exagerado de 

alimentos doces, principalmente entre as refeições. 

  

 
 

 







