MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018
03 DE FEVEREIRO DE 2018

CARGO:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única
resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite
providências ao fiscal de sala.
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de
Identificação e o Cartão Resposta.
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com seus dados.
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 20,
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo:

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto
implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Gabarito por erro de
preenchimento por parte do candidato.
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado,
dobrado, rasgado ou rasurado.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou
eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do
Processo Seletivo.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na
interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após
transcorrido 30 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito
ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do
candidato do Processo Seletivo.
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do Caderno de Questões
para conferir com o gabarito oficial.
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os
fiscais de sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de
Identificação, os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente
Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Processo
Seletivo.
O Gabarito Preliminar e os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 05 de fevereiro de 2018, no
site www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 06 e 07 de fevereiro de 2018.

Língua Portuguesa

e) 27
07) Acerca da febre amarela leia as
afirmações abaixo e assinale a alternativa
correta:

01) O coletivo de fotografias é:
a) Acervo
b) Antologia
c) Álbum
d) Coleção
e) Conjunto

I. É uma doença causada por um vírus
chamado amarílico ou vírus da febre
amarela. Essa doença pode ser de curta
duração ou evoluir para formas graves
podendo levar à morte.
II. As manifestações iniciais são: febre alta
de início súbito, sensação de mal estar,
dor de cabeça, dor muscular, cansaço,
calafrios, náuseas e vômitos.
III. Não há tratamento específico, sendo
apenas sintomático, com cuidadosa
assistência ao paciente em ambiente
hospitalar.
IV. A doença é transmitida através da
picada de fêmeas de mosquitos
infectadas com o vírus da febre amarela.
Existem dois tipos de febre amarela: a
silvestre (área de mata) e urbana.

02) São palavras grafadas com X, exceto:
a) Mexerica
b) Enxergar
c) Ameixa
d) Recauxutar
e) Xará
03) Em relação as palavras
significado, está incorreto:

e

seu

a) Fragrante – pego de surpresa
b) Cavalheiro – homem gentil
c) Descriminar – inocentar
d) Mandado – ordem judicial
e) Infringir – desrespeitar
04) De acordo com a classificação verbal,
presente indicativo do verbo vender, está
incorreto:

a) Somente I, III e IV estão corretos.
b) Somente I, II e III estão corretos.
c) Somente II, III e IV estão corretos.
d) Nenhum está correto.
e) Todos estão corretos.

a) Eu vendo
b) Tu vendes
c) Ele vende
d) Nós venderíamos
e) Eles vendem

08) Recentemente, no dia 27 de janeiro do
corrente ano, a tragédia que vitimou 242
pessoas na boate Kiss em Santa Maria, no Rio
Grande do Sul e chocou o país e o mundo
completou quantos anos?

05) Em relação a separação silábica, estão
corretas, exceto:

a) 03
b) 05
c) 07
d) 02
e) 04

a) Frouxo – frou-xo
b) Descansado – des-can-sa-do
c) Anunciar – a-nun-ci-ar
d) Maquinaria – ma-qui-na-ria
e) Sucção – suc-ção

09) As Eleições Gerais 2018, ocorrerão no dia
__________ — em primeiro turno — e no dia
__________ — nos casos de segundo turno.
Assinale a alternativa que contempla
corretamente o trecho acima:

Conhecimentos Gerais
06) Em 2018 o Município de Serra Alta (SC)
completará quantos anos desde sua
fundação?

a)
b)
c)
d)
e)

a) 28
b) 29
c) 24
d) 26
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07 de outubro - 28 de outubro.
14 de outubro - 21 de outubro.
05 de outubro - 26 de outubro.
03 de outubro - 24 de outubro.
12 de outubro - 26 de outubro.

10) Qual é o nome do atual Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Serra Alta
(SC)?
a)
b)
c)
d)
e)

III. Para o atendimento e a internação
domiciliares para a população indígena
os
Estados,
Municípios,
outras
instituições governamentais e nãogovernamentais
poderão
atuar
complementarmente no custeio e
execução das ações.
IV. O
atendimento
e
a
internação
domiciliares só poderão ser realizados
por indicação médica, com expressa
concordância do paciente e de sua
família.

Marcelo de Oliveira.
Ulisses Baesso.
Jaci Marin.
Volmir Cerezolli.
Darci Cerezolli.

Conteúdos Específicos
11) Acerca da Lei nº 8.080/1990, art. 1º, esta
lei regula, _________________________, as
ações e serviços de saúde, executados
isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas
naturais ou jurídicas de direito Público ou
privado.

a) Somente II, III e IV estão corretas.
b) Somente II e IV estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Somente I, II e IV estão corretas.
e) Todas estão corretas.
14) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, art.
38, não será permitida a destinação de
subvenções e auxílios a instituições
prestadoras de serviços de saúde:

a) em todo o território municipal
b) em todo o território estadual
c) em todo o território nacional
d) em todo o território municipal e estadual
e) em todo o território internacional

a) de iniciativa privada.
b) com finalidade lucrativa.
c) com recursos privados e finalidade lucrativa.
d) com recursos públicos e finalidade lucrativa.
e) com finalidades curativas e assistencialista.

12) Em relação a Lei nº 8.080/1990, art. 14,
deverão
ser
criadas
Comissões
Permanentes de integração entre os
serviços de saúde e:

15) Acerca da Lei nº 8.080/1990, art. 47, o
Ministério da Saúde, em articulação com ______________ do Sistema Único de Saúde
(SUS), organizará, no prazo de dois anos,
um sistema nacional de informações em
saúde, integrado em todo o território
nacional,
abrangendo
questões
epidemiológicas e de prestação de serviços.

a) as instituições de educação básica.
b) as escolas municipais e estaduais.
c) as instituições particulares.
d) as instituições de ensino profissional e
superior.
e) as instituições privadas.
13) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, art.
19-I, são estabelecidos, no âmbito do
Sistema Único de Saúde, o atendimento
domiciliar e a internação domiciliar. É
correto afirmar:

a) o Estado
b) a União
c) os municípios e a União
d) os níveis estaduais e municipais
e) os municípios

I. Na modalidade de assistência de
atendimento e internação domiciliares
incluem-se,
principalmente,
os
procedimentos
médicos,
de
enfermagem,
fisioterapêuticos,
psicológicos e de assistência social,
entre outros necessários ao cuidado
integral dos pacientes em seu domicílio.
II. O
atendimento
e
a
internação
domiciliares serão realizados por
equipes multidisciplinares que atuarão
nos níveis da medicina preventiva,
terapêutica e reabilitadora.

16) (Informática) Tem a função de proteger
aparelhos eletrônicos das variações de
tensão que recebe da rede elétrica:
a) Estabilizador.
b) Impressora.
c) Autotransformador.
d) CPU.
e) Monitor.
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17)
(Informática)
Atualmente
Navegadores mais utilizados são:
I.
II.
III.
IV.
V.

os

19) Em relação aos Sistemas Nacionais de
Informação, SISVAN é:
a) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
b) Sistema de Informações sobre Mortalidade
c) Sistema de Informações de Nascidos Vivos
d) Sistema de Informações de Agravos de
Notificação
e) Sistema de Informação do Programa
Nacional de Imunizações

Internet Explorer
Word
Google Chrome
Excel
Mozilla Firefox

a) Somente I e IV estão corretos.
b) Somente I, III e V estão corretos.
c) Somente III, IV e V estão corretos.
d) Somente II e IV estão corretos.
e) Todos estão corretos.

20) Em seus objetivos específicos, a Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher - PNAISM - aponta como prioritário
desenvolver ações que garantam atenção
humanizada às mulheres nas seguintes
situações que envolvem sua saúde:

18) Acerca das atribuições do cargo de
Agente Comunitário de Saúde, assinale V
para Verdadeiro e F para Falso:

Violência doméstica e sexual.
A saúde de mulheres adolescentes.
Saúde
da
mulher
no
climatério/menopausa.
IV. Saúde mental e gênero.
V. Doenças crônico-degenerativas e câncer
ginecológico.
VI. Saúde das mulheres residentes e
trabalhadoras na área rural.
I.
II.
III.

(__) Estar em contato permanente com as
famílias desenvolvendo ações educativas,
visando à promoção da saúde e a
prevenção das doenças, de acordo com o
planejamento da equipe.
(__) Ministrar medicamentos por via oral e
parental.
(__) Cadastrar todas as pessoas de sua
micro área e manter os cadastros
atualizados.
(__) Orientar famílias quanto à utilização
dos serviços de saúde disponíveis.
(__)
Executar
tarefas
referentes
à
conservação e aplicação de vacinas.
(__) Desenvolver atividades de promoção da
saúde, de prevenção das doenças e de
agravos, e de vigilância à saúde, por meio
de visitas domiciliares e de ações
educativas individuais e coletivas nos
domicílios e na comunidade, mantendo a
equipe informada, principalmente a respeito
daquelas em situação de risco.
(__)
Colher
material
para
exames
laboratorial.
(__) Acompanhar, por meio de visita
domiciliar, todas as famílias e indivíduos
sob sua responsabilidade, de acordo com
as necessidades definidas pela equipe.

a) Somente I, III, IV e V estão corretas.
b) Somente I, IV e V estão corretas.
c) Somente II, III, V e VI estão corretas.
d) Somente I, II, IV e VI estão corretas.
e) Todas estão corretas.

Respectivamente temos:
a) F-V-V-F-F-V-V-V
b) F-V-F-F-V-V-F-F
c) V-V-V-F-V-F-V-V
d) V-V-V-F-V-F-V-V
e) V-F-V-V-F-V-F-V
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