
PREFEITURA DE MAFRA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.° 001/2013 

 
PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS  
FORMAÇÃO EM NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 
CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EACS E ESF) 

  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas:  05 (cinco) questões de Português;  15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos; 
 
 Você recebeu:  Caderno de Prova.  Cartão-resposta. 
 
 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 

reclame ao fiscal da sala para que o substitua. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem 

rigorosamente à numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno 
de Prova. 

 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, 
B, C, D e E que correspondem às alternativas da questão.  

 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da 

letra que corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, 

ela será anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, 

para evitar possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, 
preencha o cartão-resposta. 

 Você terá duas horas e meia para fazer esta prova. Ao concluir, devolva ao fiscal o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

 
BOA SORTE! 

 
Universidade do Contestado - UnC 

UnC Mafra/Rio Negrinho 
Julho/2013 
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CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS 
                                                
01. Assinale o sinônimo da palavra sublinhada: Josimar ficou arcado com o peso do saco de soja. 
(A) casando. 
(B) doente. 
(C) machucado. 
(D) curvado. 
(E) triste. 
 
02. No trecho: “A sala de aula tem uma mesa nova para a professora”. A palavra sublinhada é: 
(A) pronome. 
(B) adjetivo. 
(C) verbo. 
(D) advérbio. 
(E) substantivo. 
 
03. Nenhum aluno passou este ano. A palavra sublinhada é: 
(A) substantivo. 
(B) pronome relativo. 
(C) pronome indefinido. 
(D) pronome pessoal. 
(E) adjetivo. 
 
04. O aumentativo dos substantivos mão, homem e amigo, são: 
(A) mãozorra; homenzarrão; amigaço;  
(B) mãozão; homenzarrão; amigaço; 
(C) mãozorra; homenzarrão, amigalhão;  
(D) manzorra; homenzão; amigão; 
(E) mãozão; homão; amigão;  
 
05. Marque a frase correta: 
(A) Os pastéls são de palmito.  
(B) Está 20 grais lá fora. 
(C) Os baús estão cheios. 
(D) A escada tem vinte degrais. 
(E) Os chapéls são novos. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
06. As equipes de saúde deverão realizar o cadastramento das famílias através de visitas aos domicílios, 
segundo a definição da área territorial pré-estabelecida para a adscrição. Dadas às afirmativas abaixo, com 
relação ao cadastramento das famílias no ESF, assinale a alternativa CORRETA: 
(A) No cadastramento das famílias os Agentes Comunitários de Saúde não vão às casas de cada uma de 
suas famílias da área de abrangência com o objetivo de conhecê-las. 
(B) No processo de cadastramento serão identificados os componentes familiares, a morbidade referida, as 
condições de moradia, saneamento e condições ambientais das áreas onde essas famílias estão inseridas. 
(C) Na etapa do cadastramento o processo de vínculo da Unidade de Saúde/Equipe de Saúde da Família 
não deve ser iniciado, pois as áreas de risco ainda não são bem conhecidas. 
(D) O cadastramento possibilitará que, além das demandas específicas de saúde, sejam coletados dados 
pessoais para que a equipe atue na conformação familiar.  
(E) Durante o cadastramento serão identificados outros determinantes para o desencadeamento de ações 
das demais áreas pelo gestor municipal, no sentido de melhorar a qualidade de vida da população. 
 
07. O Agente Comunitário de Saúde desenvolverá suas ações nos domicílios de sua área de 
responsabilidade e junto à unidade para programação e supervisão de suas atividades. 
Sobre as atribuições básicas do Agente Comunitário de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA: 
(A) Realizar mapeamento de sua área de atuação 
(B) Cadastrar e atualizar as famílias de sua área 
(C) Desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao 
trabalhador e ao idoso, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças.  
(D) Promover educação em saúde e mobilização comunitária, visando uma melhor qualidade de vida 
mediante ações de saneamento e melhorias do meio ambiente.  
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(E) Coletar informações da sua área de abrangência se informar os demais membros da equipe de saúde 
acerca da dinâmica social da comunidade, suas disponibilidades e necessidades.  
 
08. No Art. 6º da Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, estão incluídas ainda no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), estão nestas a execução de ações especificas. Assinale a alternativa 
CORRETA, que contempla estas ações: 
(A) As ações de vigilância da Dengue. 
(B) As ações de vigilância do HIV/AIDS. 
(C) As ações de saúde do trabalhador. 
(D) As ações de vigilância dos casos de câncer de mama. 
(E) As ações de vigilância dos casos de câncer de útero. 
 
09. Considerando que para planejar e organizar adequadamente as ações de uma equipe de Saúde da 
Família é fundamental realizar um amplo Diagnóstico de Saúde da Comunidade e, sobre esse Diagnóstico, 
é CORRETO afirmar: 
(A) Não devem ser valorizadas fontes de informações qualitativas e da própria comunidade no diagnóstico 
de Saúde; 
(B) As informações que compõem o cadastramento das famílias são importantes para o diagnóstico de 
Saúde da Comunidade; 
(C) Os dados sobre as doenças referidas pelas pessoas no momento do cadastramento da família, são os 
mais importantes, não sendo recomendada a utilização de outras fontes de informação; 
(D) Os dados epidemiológicos do município devem ser contemplados no diagnóstico levando em 
consideração para executar as atividades. 
(E) A organização dos dados epidemiológica dos municípios deve ser prioridade no diagnóstico.  
 
10. Quanto às atribuições das Equipes de Saúde da Família as atividades deverão ser desenvolvidas de 
forma dinâmica, com avaliação permanente através do acompanhamento dos indicadores de saúde de cada 
área de atuação. Assim, as equipes de Saúde da Família devem estar preparadas para conhecer a 
realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, 
demográficas e epidemiológicas.  
Sobre a referida atribuição, assinale a alternativa INCORRETA: 
(A) Identificar os problemas de saúde prevalentes e situações de risco aos quais a população está exposta. 
(B) Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos determinantes 
do processo saúde/doença. 
(C) Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda organizada ou 
espontânea, com ênfase nas ações de promoção à saúde.  
(D) Resolver, através da adequada utilização do sistema de referência e contra referência, os principais 
problemas detectados, encaminhando de preferência para unidades de urgência e emergência.  
(E) Desenvolver processos educativos para a saúde, voltados à melhoria do autocuidado dos indivíduos.  
 
11. A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela evolução 
histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. A velocidade de expansão da Saúde da Família 
comprova a adesão de gestores estaduais e municipais aos seus princípios. Iniciado em 1994, apresentou 
um crescimento expressivo nos últimos anos. A consolidação dessa estratégia precisa, entretanto, ser 
sustentada por um processo que permita a real substituição da rede básica de serviços tradicionais no 
âmbito dos municípios e pela capacidade de produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e 
de qualidade de vida da população assistida. A Estratégia de Saúde da família conta com objetivos 
específicos para dar conta da execução das atividades voltadas à população adscrita.   
Sobre os objetivos da Estratégia da Saúde da Família, assinale a alternativa INCORRETA: 
(A) Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta. 
(B) Eleger a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde.  
(C) Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de 
saúde e a população. 
(D) Proporcionar o estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de ações intersetoriais 
(E) Contribuir para a democratização do conhecimento do processo saúde/doença, da organização dos 
serviços e da produção social da saúde, fazendo com que a população entenda que a saúde é sua 
responsabilidade.  
 
12. O Calendário Vacinal Nacional é responsabilidade do Ministério da Saúde definir as vacinas de caráter 
obrigatório em todo o território nacional ou em determinadas regiões do país, de acordo com o 
comportamento epidemiológico das doenças preveníveis por vacinação (artigo 26, do Decreto n0 78.231, de 
12/08/1976). Desta forma a criança é contemplada com maior numero de vacinas a ser administrada, 
quanto a vacina Pneumocócica 10 é INCORRETO afirmar: 
(A) A criança receberá a primeira dose aos 2 (dois) meses.   
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(B) A criança receberá a segunda dose aos 4 (quatro) meses.  
(C) A criança receberá a terceira dose aos 6 (seis) meses. 
(D) A criança receberá a quarta dose aos 12 (doze) meses.  
(E) A criança estará protegida contra todas as formas graves de pneumonias  
 
13. Historicamente, a idéia que apoia a inserção do agente comunitário de saúde envolve um conceito que, 
sob as mais diferentes formas, nomenclaturas e racionalidades, aparecem em várias partes do mundo, ou 
seja, a idéia essencial de elo entre a comunidade e o sistema de saúde. Mais recentemente, na Estratégia de 
Saúde da Família foram incluídos nas equipes de trabalho. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à 
composição mínima de uma equipe de saúde da família: 
(A) 1 médico, 1 enfermeiro, 2 auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. 
(B) 1 médico, 1 enfermeiro, 2 auxiliar de enfermagem e 4 agentes comunitários de saúde. 
(C) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde.  
(D) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e 8 agentes comunitários de saúde.  
(E) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. 
 
14. A vacina Tríplice Bacteriana (DTP) que deve ser administrada na criança aos 15 (quinze) meses e aos 4 
(quatro) anos, protege com quais doenças:  
(A) Difteria, Tétano e Catapora.  
(B) Difteria, Tétano e Caxumba. 
(C) Difteria, Tétano e Coqueluche.  
(D) Difteria, Tétano e Rubéola.  
(E) Difteria, Tétano e Febre Amarela.  
 
15. Considerando que em suas atribuições o Agente Comunitário de Saúde na atenção a saúde do adulto e 
do idoso presta orientações à população a respeito do Diabetes, conforme manual da rede básica de saúde. 
Com relação ao Diabetes é CORRETO afirmar:  
(A) O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a 
complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, 
coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo 
processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de 
insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros.  
(B) O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hipoglicemia e associadas a 
complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, 
coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo 
processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de 
insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros.  
(C) O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a 
complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, 
coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo 
processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de 
insulina), hiperprodução de insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros.  
(D) O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a 
complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, 
coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de superprodução de insulina. 
(E) O diabetes é um grupo de doenças neurológicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a 
complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, 
coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo 
processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de 
insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros.  
 
16. Considerando que uma das primeiras informações que o Agente Comunitário de Saúde precisa ter e 
saber, é quantas e quais são as pessoas que ele vai acompanhar, para isto, faz-se necessário o 
cadastramento de todas as famílias, de conformidade com as alternativas abaixo, é CORRETO afirmar que: 
(A) O cadastramento das famílias é feito por meio da Ficha A e auxilia na identificação dos principais 
problemas e condições de saneamento da comunidade; 
(B) O cadastramento das famílias é feito por meio da Ficha B auxilia no controle da natalidade; 
(C) O cadastramento das famílias é feito por meio da Ficha B e auxilia no diagnóstico da comunidade; 
(D) O cadastramento das famílias é feito por meio da Ficha D e auxilia a priorizar as atividades da equipe. 
(E) O cadastramento das famílias é feito por meio da Ficha B-DM e auxilia a priorizar as atividades de 
grupos de hipertensos e diabéticos. 
 
17. A equipe mínima de Saúde da Família deve atuar, de forma integrada e com níveis de competência bem 
estabelecidos, na abordagem do diabetes. A definição das atribuições da equipe no cuidado integral a 
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Diabetes deve responder às peculiaridades locais, tanto do perfil da população sob cuidado como do perfil 
da própria equipe de saúde. A definição específica das responsabilidades para cada profissional dependerá 
do grau de capacitação de cada um dos membros da equipe. Caso seja identificada a necessidade de 
capacitação de um ou mais membros da equipe na aquisição de conhecimentos e habilidades para 
desempenho destas atribuições, a equipe deve articular-se junto ao gestor municipal na busca da 
capacitação específica. 
Sobre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde no cuidado do paciente com Diabetes, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
(A) Esclarecer a comunidade, por meio, de ações individuais e/ou coletivas, sobre os fatores de risco para 
diabetes e as doenças cardiovasculares, orientando-a sobre as medidas de prevenção. 
(B) Não interferir na comunidade quanto os hábitos de vida, ligadas à alimentação e à prática de atividade 
física rotineira. 
(C) Identificar, na população adscrita, a partir dos fatores de risco descritos acima, membros da comunidade 
com maior risco para diabetes tipo 2, orientando-os a procurar a unidade de saúde para definição do risco 
pelo enfermeiro e/ou médico.  
(D) Registrar, em sua ficha de acompanhamento, o diagnóstico de diabetes de cada membro da família. 
(E) Encorajar uma relação paciente-equipe colaborativa, com participação ativa do paciente e, dentro desse 
contexto, ajudar o paciente seguir as orientações alimentares, de atividade física e de não fumar, bem como 
de tomar os medicamentos de maneira regular. 
 
18. A AIDS e uma doença emergente, que representa um dos maiores problemas de saúde da atualidade 
em virtude de seu caráter pandêmico e gravidade. Quanto à doença assinale a alternativa INCORRETA:  
(A) Os infectados pelo HIV evoluem para grave disfunção do sistema imunológico, à medida que vão sendo 
destruídos os linfócitos T CD4+, uma das principais células alvo do vírus. A contagem de linfócitos T CD4+ e 
importante marcador dessa imunodeficiência.  
(B) A transmissão vertical, uma das prioridades do Programa Nacional de DST e AIDS (PN-DST/AIDS), 
também vêm sendo reduzida com a instituição do tratamento/quimioprofilaxia da gestante/parturiente e 
criança exposta, que alem da quimioprofilaxia com o AZT será alimentada desde o nascimento com leite 
materno.  
(C) HIV-1 e HIV-2, retrovírus com genoma RNA, da família Lentiviridae. Pertencem ao grupo dos retrovírus 
citopaticos e não oncogênicos, necessitando, para multiplicar-se, de uma enzima denominada transcriptase 
reversa, responsável pela transcrição do RNA viral para uma copia DNA, que pode então integrar-se ao 
genoma do hospedeiro. 
(D) Bastante hábeis no meio externo, estes vírus são inativados por uma variedade de agentes físicos 
(calor) e químicos (hipoclorito de sódio, glutaraldeido). 
(E) O HIV pode ser transmitido pelo sangue (via parenteral e vertical), esperma, secreção vaginal (via 
sexual) e leite materno (via vertical). 
 
19. As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário 
pelo fígado, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. A distribuição 
das hepatites virais é universal, sendo que a magnitude varia de região para região, de acordo com os 
diferentes agentes etiológicos. No Brasil, esta variação também ocorre. As hepatites virais têm grande 
importância para a saúde pública e para o individuo, pelo número de indivíduos atingidos e pela 
possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas. Assinale a alternativa CORRETA quanto à 
forma de transmissão da Hepatite A:  
(A) É transmitida pelo sangue.   
(B) É transmitida durante a relação sexual.  
(C) É transmitida pela água e alimentos contaminados.   
(D) É transmitida por medicamentos.  
(E) É transmitida da mãe para o feto.  
 
20. Os objetivos do Sistema Cartão Nacional de Saúde são organizar e sistematizar dados sobre o 
atendimento prestado aos usuários; dotar a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Quanto ao Cartão Nacional de Saúde, podemos afirmar:  
(A) Que é um documento projetado para facilitar o acesso à rede de atendimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e conter dados sobre quando e onde o paciente foi atendido, quais serviços foram prestados e 
por qual profissional e quais procedimentos foram realizados. 
(B) Que é um documento projetado para limitar o acesso à rede de atendimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e conter dados sobre quando e onde o paciente foi atendido, quais serviços foram prestados e por 
qual profissional e quais procedimentos foram realizados. 
(C) Que é um documento projetado para facilitar o acesso do paciente somente dentro do município de 
residência à rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e conter dados sobre quando e onde o 
paciente foi atendido, quais serviços foram prestados e por qual profissional e quais procedimentos foram 
realizados.  
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(D) Que é um documento projetado para facilitar o acesso à rede de atendimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e conter dados sobre quando e onde o paciente foi atendido, controlando e limitando os 
serviços prestados a população.   
(E) Que é um documento projetado para facilitar o acesso à rede de atendimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e conter dados sobre quando e onde o paciente foi atendido. Controlando medicamentos e 
consultas para que não haja gastos excessivos. 







