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

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: AGENTE DE SAÚDE - PSF 
 
 

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 
 
 
LEIA O TEXTO: 
  
“Às avessas 
  
Para proteger-se de bisbilhoteiros, o pintor Leonardo da Vinci (1452-1519) se valia de um artifício 
curioso. Ele escrevia da direita para a esquerda, de modo que seus textos só podiam ser lidos diante de 
um espelho.” 
  
 
01. Observe a frase e responda: 
 
“Ele escrevia da direita para a esquerda, de modo que seus textos só podiam ser lidos diante de um 
espelho”. 
Se a frase fosse escrita no tempo Presente, as palavras grifadas “escrevia” e  “podiam” ficariam: 
 
a) Escreveria e poderia. 
b) Escreverei e poderei. 
c)  Escreve e podem. 
d)  Escrevessem e pudessem. 
e)  Escrevestes e pudésseis. 
 
 
02. A palavra “gramática” é uma: 
 
a)  Monossílaba. 
b)  Oxítona. 
c)  Paroxítona. 
d)  Dissílaba. 
e)  Proparoxítona. 
  
  
03. A palavra “bisbilhoteiro” é: 
  
a)    Palavra feminina / polissílaba / adjetivo. 
b)   Palavra feminina / trissílaba / verbo. 
c)   Palavra feminina /trissílaba / conjunção. 
d)  Substantivo feminino / polissílaba. 
e)  Substantivo feminino / dissílaba. 
 
 
04. Assinale a alternativa correta: 
Os números “1452” e “1519” que aparecem no texto, quando escritos por extenso, ficam: 
 
a)  Mil quatrocentos e sinquenta e dois/mil quinhentos e dezenove. 
b)  Mil quatrocentos e cinqüenta e dois/ mil quinhentos e desenove. 
c)  Mil quatrocentos e cinqüenta e dois/ mil quinhentos e dezenove. 
d)  Mil quinhentos e cinquenta e doiz/ mil quinhentos e dessenove. 
e)  Mil quinhentos e sinquenta e dois/ mil quinhentos e dezenovi. 
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05. No texto, a palavra “ser” é: 
  
a)  Verbo auxiliar. 
b)   Locução adverbial. 
c)  Sujeito paciente. 
d)   Numeral. 
e)  Artigo. 
 
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
 
06. “José Alencar Gomes da Silva, que morreu às 14h41 da terça, 29 de março de 2011, aos 79 anos. 
Foi a soma de muitos heróis. O menino pobre do povoado de Itamurique construiu um império 
industrial de porte global.” (Revista Isto É, São Paulo. Abril. p. 46. Nº 2160. 6 abril/2011) 
 
José Alencar Gomes da Silva foi: 
 
a)  Governador da Bahia. 
b) Presidente da República. 
c)  Vice-Presidente do ex- Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. 
d)  Vice-Presidente do ex- Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. 
e)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
  
07. A cidade de Balneário Gaivota é uma das mais jovens do Estado, sendo que o primeiro mandato 
iniciou-se no ano de 1997, quando o Governador de Santa Catarina era: 
 
a)  Luiz Henrique da Silveira. 
b) Esperidião Amin Helou Filho. 
c)  Casildo Maldaner. 
d) Paulo Afonso Evangelista Vieira. 
e) Vilson Pedro Kleinubing. 
 
 
08. A Lei nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009, institui um importante programa de atenção às crianças, 
jovens, adultos, etc., que sofrem com qualquer tipo de constrangimento, humilhação, intimidação, 
chantagem perante o outro. 
 
Esta Lei diz respeito: 
 
a)  ECA – Estatuto  da Criança e Adolescente. 
b)  Lei dos Crimes da Internet. 
c)  Programa de Combate ao Bullying. 
d)  Plano Nacional da  Educação. 
e)  Plano Nacional de promoção da cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais/LGBT. 
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09. Hugo Chavez faleceu em 05 de março de 2013 depois de mais de uma década no comando de um 
país latino americano. Hugo Chavez foi Presidente de qual País? 
 
a) Bolívia. 
b)  Venezuela. 
c) Colômbia. 
d) Peru. 
e) Chile. 
 
 
10. A música do Hino Nacional brasileiro foi feita por Francisco Manuel da Silva e a letra por: 
 
a)  Joaquim Silvério dos Reis. 
b)  Joaquim da Silva Xavier. 
c)  Joaquim Manuel Bandeira. 
d)  Joaquim Osório Duque Estrada. 
e)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
  
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11. Ser Agente Comunitário de Saúde (ACS) é, antes de tudo, ser alguém que se identifica em todos os 
sentidos com sua própria comunidade, principalmente na cultura, linguagem e costumes. Precisa 
gostar principalmente de aprender e repassar as informações. A visita domiciliar deve ser abrangente. 
além da situação de saúde das pessoas o ACS também deve identificar situações de risco que são 
apresentadas no domicílio e seus arredores. Assinale a alternativa que corresponde à uma situação de 
risco que o ACS deve identificar e informar sua equipe de Estratégia Saúde da Família: 
 
a) Lixo em cesto coletor. 
b) Esgoto céu aberto. 
c) Água de rede pública . 
d) Casa de material misto. 
e) Inexistência de local para lazer. 
 
      
12. As famílias são cadastradas pelo agente comunitário de saúde na visita domiciliar. Estes cadastros 
são informados em um sistema de informação de saúde para o Ministério da Saúde. Esse sistema é 
chamado de: 
 
a) SINASC. 
b) SIAB. 
c) SINAN. 
d) SISVAN. 
e) SIA – SUS. 
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13. O Agente Comunitário de Saúde, para realizar um bom trabalho, deve ter clareza de sua função 
junto a equipe de Estratégia Saúde da Família. Na visita domiciliar precisa identificar situações de 
risco na sua comunidade. Sobre as situações de risco, analise as afirmativas abaixo: 
 
I- Bebês que nascem com mais de dois quilos e meio. 
II-  Gestantes que não fazem o pré-natal. 
III-  Pessoas em situação de violência. 
IV- Acamados. 
V-  Gestante com diabetes e/ou pressão alta. 
 
Assinale a alternativa que contém apenas as afirmativas acima corretas: 
 
a) I, II, III, IV, V. 
b) I, II, III, V. 
c) II, III, IV. 
d) I, III, IV, V. 
e) II, III, IV, V. 
 
 
14. A equipe de Estratégia Saúde da Família recebe apoio de uma equipe composta por profissionais 
de diferentes áreas de conhecimento (equipe multiprofissional). Foi instituída pela Portaria Nº 154, de 
24/01/2008. Qual é a sigla que identifica esta equipe? 
 
a) PACS. 
b) PSF. 
c) NASF. 
d) SB. 
e) SISVAN. 
 
 
15. Assinale a alternativa correta. Concluído o cadastro de todas as famílias na ficha A, o Agente 
Comunitário de Saúde tem a função de identificar as doenças e/ou situações em que cada família se 
encontra para posteriormente registrar em fichas específicas do programa, que são: 
 
a) Ficha B-Gestante, Ficha B-Diabético, Ficha B-Hipertenso, Ficha B-Tuberculose, Ficha B-

Hanseniase, Ficha C-Criança, Ficha D-Profissionais. 
b) Ficha B-Diabético, Ficha B-Hipertenso, Ficha B-Tuberculose, Ficha B-Hanseniase, Ficha B-

Criança, Ficha D-Profissionais, Ficha G-Gestante. 
c) Ficha B-Diabético, Ficha H-Hipertenso, Ficha B-Tuberculose, Ficha B-Hanseniase, Ficha C-

Criança, Ficha D-Profissionais, Ficha G-Gestante. 
d) Ficha B-Gestante. Ficha B-Diabético, Ficha B-Hipertenso, Ficha C-Criança, Ficha D-

Profissionais, Ficha H-Hanseniase, Ficha T-Tuberculose. 
e) Ficha B-Gestante, Ficha B-Hipertenso, Ficha B-Tuberculose, Ficha B-Hanseniase, Ficha B-

Criança, Ficha D-Diabético, Ficha D-Profissionais. 
  
 
16. Na visita domiciliar o Agente Comunitário de Saúde, deve solicitar a carteira de vacinação  da 
mulher para verificar se está  protegida contra a rubéola.  Assinale o tipo de vacina que protege contra 
esta doença: 
 
a) Tríplice Bacteriana. 
b) BCG. 
c) Tríplice Viral. 
d) dT. 
e) VOP. 
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17. O agente comunitário de saúde possui inúmeras atribuições. Qual ação é indispensável para a 
efetivação do seu trabalho junto a equipe de Estratégia Saúde da Família? 
 
a) Estabelecer o elo de ligação entre a comunidade e a equipe de ESF. 
b) Criar vínculo entre os moradores de uma microárea. 
c) Realizar visita domiciliar orientando sobre os exames. 
d) Verificar a existência de escola em sua microárea. 
e) Informar que medicamentos são dispensados na farmácia. 
 
 
18. A promoção em saúde é uma das atividades das equipes de Estratégia Saúde da Família para 
contribuir na reorganização da Atenção Básica. Assinale a alternativa que diz respeito à qual 
acompanhamento não se deve realizar grupos: 
 
a)  Acompanhamento dos hipertensos. 
b)  Acompanhamento das crianças. 
c)  Acompanhamento das gestantes. 
d)  Acompanhamento dos hansenianos. 
e)  Acompanhamento dos diabéticos. 
 
  
19. Assinale a alternativa correta. Para a Estratégia Saúde da Família é importante acompanhar os 
cuidados que a mulher tem com a sua saúde. Deve-se realizar anualmente campanhas de prevenção, 
que são: 
 
a) Coleta de citopatológico do colo de útero e mamografia para mulheres acima de 40 anos. 
b) Coleta de secreção do colo de útero e mamografia para mulheres acima de 50 anos. 
c) Coleta de citopatológico do colo de útero e mamografia para mulheres acima de 35 anos. 
d) Coleta de secreção vaginal e do útero e mamografia para mulheres acima de 35 anos. 
e) Coleta de citopatológico do colo de útero e mamografia para mulheres acima de 50 anos. 
        
 
20. A expectativa de vida da pessoa idosa aumentou expressivamente nas últimas décadas. Maior 
atenção e frequência de visitas domiciliares devem ser realizadas para idosos nas seguintes situações: 
  
I-  Idoso que fica sozinho e tem habilidade para o auto-cuidado. 
II-  Queda ou internação nos últimos seis meses. 
III-  Acamado ou com dificuldade de se locomover até a Unidade Básica de Saúde. 
IV- Diabético e/ou hipertenso descompensado. 
 
Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa que corresponde apenas às corretas: 
 
a) I, II, III, IV. 
b) II, III, IV. 
c) I, II, III. 
d) I, II, IV. 
e) III, IV. 
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21. A Portaria 648, de 28 de março de 2006, Ministério da Saúde, aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão  de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 
e consequentemente a Estratégia Saúde da Família.  Assinale a alternativa que não atende a esta 
política: 
 
a) Agendamento programado de consultas médicas. 
b) Realização de campanhas de vacinação. 
c) Educação em saúde com grupos prioritários. 
d) Consultas médicas somente para demanda espontânea. 
e) Reuniões periódicas da equipe de ESF. 
 
 
22. A Secretaria Municipal de Saúde através da equipe de Estratégia Saúde da Família, informa 
semestralmente para o Bolsa Família dados de dois grupos contemplados com o benefício do 
programa, fazem parte destes grupos: 
   
a) Gestantes, crianças menores de sete anos. 
b) Idosos, crianças menores de seis anos. 
c) Hipertensos, crianças menores de cinco anos. 
d) Diabéticos, crianças menores de cinco anos. 
e) Gestantes, idosos. 
 
 
23. Com relação a saúde sexual e reprodutiva, a atenção à anticoncepção, pressupõe a oferta de 
informações, de aconselhamento, de acompanhamento. Registre o método contraceptivo que além de 
evitar a gravidez também previne as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV: 
 
a) DIU de cobre. 
b) Ducha vaginal. 
c) Preservativo masculino. 
d) Diafragma. 
e) Implante subcutâneo. 
 
 
24. O agente comunitário de saúde realiza o acompanhamento mensal das crianças e gestantes. Este 
acompanhamento realizado pelo ACS e sua equipe de Estratégia Saúde da Família são informados em 
um sistema de informação de saúde para o Ministério da Saúde, que é chamado de: 
 
a) SISVAN. 
b) SINAN. 
c) SIA – SUS. 
d) SINASC. 
e) SIAB. 
 
 
25. Como é chamado o profissional de saúde que desenvolve ações de vigilância em saúde, no 
controle da dengue? 
 
a) Agente Comunitário de Combate a Dengue. 
b) Agente de Controle de Endemias 
c) Agente de Combate de vetores. 
d) Agente Comunitário de Saúde para Dengue. 
e) Agente Comunitário de Saúde. 
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