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CARGO: 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro opções (A, B, C e D) 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 Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, 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 Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta 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 Cartão Resposta, 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 
Cartão Resposta 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 Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão 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 Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 18 de junho 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 19 e 20 de junho de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
O trecho da obra Vidas Secas de Graciliano 
Ramos servirá como base para responder as 
questões de 01 a 05: 
 

Na planície avermelhada os juazeiros 
alargavam duas manchas verdes. Os infelizes 
tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados 
e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas 
como haviam repousado bastante na areia do rio 
seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia 
horas que procuravam uma sombra. A folhagem 
dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos 
pelados da caatinga rala. 

Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá 
Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto 
e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, 
cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa 
correia presa ao cinturão, a espingarda de 
pederneira no ombro. O menino mais velho e a 
cachorra Baleia iam atrás. Os juazeiros 
aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino 
mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

– Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o 
pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a 
bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou 
acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os 
olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e 
esperou que ele se levantasse. Como isto não 
acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, 
praguejando baixo. 

A caatinga estendia-se, de um vermelho 
indeciso salpicado de manchas brancas que eram 
ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos 
altos em redor de bichos moribundos. 

– Anda, excomungado. 
O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou 

matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca 
aparecia-lhe como um fato necessário – e a 
obstinação da criança irritava-o. Certamente esse 
obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a 
marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia 
onde. 

Tinham deixado os caminhos, cheios de 
espinho e seixos, fazia horas que pisavam a 
margem do rio, a lama seca e rachada que 
escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do 
sertanejo passou a ideia de abandonar o filho 
naquele descampado. Pensou nos urubus, nas 
ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, 
examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o 
beiço indicando vagamente uma direção e afirmou 
com alguns sons guturais que estavam perto. 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, 
que se encolhia, os joelhos encostados no 
estômago, frio como um defunto. Aí a cólera 
desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível 
abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou 
a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, 

levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam 
sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá 
Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a 
interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. 

E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais 
arrastada, num silêncio grande. 

 
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 89. ed. São Paulo: 

Record, 2002. 
 
01) Sobre o texto é incorreto afirmar que: 
 
a) O texto trata da seca e da necessidade dos 

personagens em fugir dessa realidade. 
b) Fabiano é um homem ditoso o que se confirma 

quando chama o filho de excomungado. 
c) O autor utilizou elementos do mundo real para 

criar sua história, porém os personagens são 
fictícios. 

d) Após a ira de Fabiano esmorecer ele sente 
amiseração pelo filho. 

 
02) De acordo com as informações do trecho 
lido, marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
1. Sinhá Vitória usa uma interjeição, no final do 

trecho, improvando a atitude de Fabiano. 
2. Fabiano ficou estupefato com a atitude do 

filho mais velho, por isso o carregou em seus 
braços. 

3. Fabiano usa a metáfora obstáculo miúdo para 
se referir ao filho que estava ao chão. 

4. Pode-se afirmar que a abjeção é constante no 
trecho narrado. 

 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem temos: 
 
a) F – F – V – V 
b) F – F – F – V 
c) V – V – F – F 
d) V – F – V – F 
 
03) Dos adjetivos discriminados abaixo todos 
têm relação com o personagem Fabiano, exceto: 
 
a) lúgubre 
b) fugaz 
c) inflexível 
d) hesitante 
 
04) Quando o autor relata que Sinhá Vitória 
"lançou uma interjeição gutural", quis dizer que 
ela: 
 
a) respondeu com ironia 
b) proferiu palavras de alegria 
c) emitiu sons pela garganta 
d) falou brandamente 
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05) "Como isto não acontecesse, espiou os 
quatro cantos..." Espiou e expiou são palavras 
homófonas, ou seja, possuem a mesma 
fonética, mas sua escrita e significados são 
diferentes. Qual das frases abaixo utiliza uma 
palavra homófona fora de seu contexto: 
 
a) O assento do carro estava rasgado. 
b) A funcionária apreçou as mercadorias. 
c) A sela do cavalo não foi colocada. 
d) A serração atrapalhou a visão do motorista. 
 
06) Na frase “Ainda que repense, rejeitaremos 
sua proposta.” a locução conjuntiva ainda que 
exprime ideia de: 
 
a) proporção 
b) conformidade 
c) comparação 
d) concessão 
 
07) Complete as sentenças corretamente: 
 
1. O ................... era uma criança dedicada e 

fazia todas suas tarefas. 
2. Ao término da aula foi realizado o 

.............................. das bandeiras. 
3. O jantar era .............................. 
4. Eles foram ....................... asfalto no bairro. 
 
Temos, respectivamente: 
 
a) discente –  arriamento –  beneficente – 

reivindicar 
b) discente – arreamento – beneficente – 

reinvindicar 
c) docente – arreamento – beneficiente – 

reivindicar 
d) docente – arriamento – beneficiente – 

reinvindicar 
 
08) Todas as assertivas abaixo devem fazer uso 
do acento indicador de crase, exceto: 
 
a) Prefiro sair à tarde, pois é mais agradável. 
b) Somente pagava à vista porque não gostava de 

fazer contas. 
c) À medida que a escuridão aumentava, sentia o 

medo crescer. 
d) Fez todo trajeto à pé. 
 
09) Dadas as sentenças: 
 
1. A gestora conversou acerca de mudanças na 

grade curricular. 
2. Estamos morando aqui há cerca de dois 

meses. 
3. Melhore, senão terei que o levar ao médico. 
4. Se não melhorar, não poderá participar dos 

jogos. 
 

Observando o emprego dos termos em 
destaque, assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente 2 e 4 estão corretas. 
b) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 
c) Somente 1, 2 e 3 estão corretas. 
d) Todas as sentenças estão corretas. 
 
10) Na propaganda a seguir temos uma figura de 
linguagem denominada: 

 
Disponível em: www.kdimagens.com 

Acesso:07/06/2018 
a) catacrese 
b) elipse 
c) pleonasmmo 
d) onomatopeia 
 

Matemática 
 
11) Sendo dado � � �√�� � √��� 	 �
�, então �� 
é igual a: 
 
a) 361 
b) 36 
c) 23 
d) 519 
 
12) Sendo a PA (Progressão Aritmética) 
�	�; 	�; 	� … � qual a soma de seus sete 
primeiros termos? 
 
a) 3 
b) -15 
c) 8 
d) -14 
 

13) O produto das raízes da equação � � ���

�
�


� 	 � , é: 
 
a) 36 
b) 7 
c) -1 
d) 24 
 
14) Um quadrado possui área de 289cm2, então 
o perímetro desse quadrado em cm, é de: 
 
a) 76 
b) 98 
c) 62 
d) 68 
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15) Em um certo concurso o número total de 
vagas é igual a 70. Esse número é um múltiplo 
de: 
 
a) 8 
b) 15 
c) 11 
d) 14 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16)  São os principais atrativos turísticos do 
Município de Santa Terezinha do Progresso 
(SC):  
 
a) Rios e cachoeiras 
b) Trilhas ecológicas 
c) Trilhas ecológicas e cachoeiras  
d) Lagoas e rios 
 
17) A Copa do Mundo de Futebol é um evento 
organizado pela Federação Internacional de 
Futebol (FIFA), que mobiliza atenção da grande 
maioria dos países do Mundo. Sua primeira 
edição ocorreu em: 
 
a) 1958 
b) 1989 
c) 1930 
d) 1897 
 
18) Na cultura popular brasileira, as festas 
juninas têm lugar especial, pois, além de 
valorizarem as tradições locais do país, também 
revelam muitos elementos históricos, religiosos 
e mitológicos curiosos, que passam 
despercebidos. Tais festas, como é sabido, 
seguem o calendário litúrgico: 
 
a) Do Judaísmo 
b) Da Igreja Católica 
c) Da Igreja Evangélica  
d) Da Igreja Luterana 
 
19) O Regime militar foi o período da política 
brasileira em que militares conduziram o país. 
Essa época ficou marcada na história do Brasil 
através da prática de vários Atos Institucionais 
que colocavam em prática a censura, a 
perseguição política, a supressão de direitos 
constitucionais, a falta total de democracia e a 
repressão àqueles que eram contrários ao 
regime militar. A Ditadura militar no Brasil teve 
seu início com o golpe militar de: 
 
a) 24 de abril de 1922. 
b) 13 de fevereiro de 1854. 
c) 31 de março de 1964. 
d) 21 de maio de 1974. 
 
20) Atualmente qual é o sistema 
socioeconômico do Brasil: 

a) Socialismo 
b) Capitalismo 
c) Liberalismo 
d) Comunismo 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 9º, o 
Poder ___________ do Município é exercido pela 
Câmara Municipal, constituída de Vereadores 
representantes do povo, eleitos pelo voto 
______________, na forma que a Constituição 
Federal estabelecer.  
 
a) Legislativo – direto e secreto 
b) Executivo – indireto  
c) Judiciário – indireto e secreto  
d) Executivo – direto  
 
22) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 9º, § 
3º, o número de Vereadores é proporcional à: 
 
a) área territorial do município.  
b) população do município. 
c) economia do município. 
d) área urbana do município. 
 
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 9º, § 
4º, são condições de elegibilidade para o 
exercício do mandato de vereador, na forma da 
Lei Federal. 
 

I. Nacionalidade brasileira. 
II. O pleno exercício dos direitos públicos. 

III. Alistamento eleitoral. 
IV. O domicílio eleitoral fora da circunscrição. 
V. Filiação partidária. 

VI. A idade mínima de vinte e um anos. 
VII. Ter ensino superior. 
 
a) Somente I, II, III, V, VI e VII estão corretas. 
b) Somente I, III, IV, V e VI estão corretas. 
c) Somente I, II, III e V estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
24) Em relação a Lei Orgânica do Município de 
de Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 2º, 
são poderes do município, independentes e 
harmônicos entre si com atribuições próprias: 
 

I. o Legislativo  
II. o Executivo 

III. o Judiciário 
 
a) Somente I está incorreta. 
b) Somente III está incorreta. 
c) Somente II está incorreta. 
d) Todas estão corretas. 
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25) Acerca da Lei Orgânica do Município de 
Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 65, são 
estáveis após ____________ de efetivo exercício 
os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 
 
a) um ano 
b) dois anos 
c) três anos 
d) cinco anos  
 
26) Em relação a Lei Orgânica do Município de 
Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 135, o 
ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios, exceto: 
 
a) Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 
b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber. 
c) Singularismo de ideias, de concepções 

pedagógicas. 
d) Gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais em todos os níveis. 
 
27) Acerca da Lei Orgânica do Município de 
Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 143, 
inciso V fica instituído a data de __________ 
anualmente como ponto facultativo em respeito 
a Reforma Luterana. 
 
a) 24 de julho 
b) 30 de agosto  
c) 31 de outubro 
d) 17 de abril 
 
28) De acordo com o Estatuto dos Servidores do 
Município de Santa Terezinha do Progresso 
(SC), art. 21, o servidor estável só perderá o 
cargo:  
 

I. Em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado. 

II. Mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa e o 
contraditório.  

III. Se julgado incapaz para o serviço público. 
 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
29) Acerca do o Estatuto dos Servidores do 
Município de Santa Terezinha do Progresso 
(SC), art. 45, além do vencimento, poderão ser 
pagas ao servidor as seguintes vantagens, 
exceto: 
 
 
 

a) Indenizações 
b) Gratificações 
c) Adicionais 
d) Vale alimentação  
 
30) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Santa Terezinha do Progresso 
(SC), art. 68, independentemente da solicitação, 
será pago ao servidor, por ocasião das férias, 
um adicional correspondente a ________ da 
remuneração do período das férias. 
 
a) 1/3 (um terço)  
b) 1/4 (um quarto)  
c) 1/5 (um quinto)  
d) 1/6 (um sexto)  
 
31) (Informática) O Word verifica todas as 
palavras que você digita e assinala os erros 
ortográficos sublinhando-os com uma linha 
ondulada vermelha e os erros de gramática, 
com um traço ondulado: 
 
a) azul 
b) amarelo 
c) preto 
d) roxo 
 
32) (Informática) No Microsoft Word 2016 para 
selecionar uma nova fonte para o seu texto 
utilizamos as teclas de atalho: 
 
a) Ctrl + Shift + F 
b) Shift + F 
c) Ctrl + Shift + T 
d) Ctrl + V 
 
33) (Informática) No Microsoft Word 2016 para 
centralizar o texto utilizamos as teclas de 
atalho: 
 
a) Ctrl + Q 
b) Ctrl + W 
c) Ctrl + E 
d) Ctrl + L 
 
34) Acerca do conceito de surto, epidemia e 
pandemia é correto afirmar:  
 

I. Surto acontece quando há o aumento 
repentino do número de casos de uma 
doença em uma região específica. 

II. Epidemia se caracteriza quando um surto 
acontece em diversas regiões. 

III. Pandemia acontece quando uma epidemia 
se espalha por diversas regiões do planeta. 

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
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35) A meningite é uma inflamação das 
meninges, que são as membranas que 
envolvem o cérebro. Os vírus causadores da 
meningite podem ser transmitidos via: 
 

I. Alimentos 
II. Água 

III. Objetos contaminados 
 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
36) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, art. 14-B, 
§ 2o, os Conselhos de Secretarias Municipais de 
Saúde (Cosems) são reconhecidos como 
entidades que representam os entes municipais, 
no âmbito estadual, para tratar de matérias 
referentes à saúde, desde que vinculados 
institucionalmente ao Conasems, na forma que 
dispuserem seus estatutos. O Conasems refere-
se ao: 
 
a) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde  
b) Conselho Nacional de Saúde 
c) Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
d) Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde 
 
37) De acordo com a Lei nº 8.142/1990, art. 1°, § 
1°, a Conferência de Saúde: 
Está incorreto:  

 
a) Reunir-se-á a cada quatro anos. 
b) Terá a representação dos vários segmentos 

sociais. 
c) Terá como objetivo avaliar a situação de saúde e 

propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

d) Contará com a participação de conselhos de 
saúde não estando aberto a participação 
popular. 

 
38) De acordo com a Lei nº 11.350, de 5 de 
outubro de 2006, art. 6o, o Agente Comunitário 
de Saúde deverá preencher os seguintes 
requisitos para o exercício da atividade, exceto:  
 
a) Residir na área da comunidade em que atuar, 

desde a data da publicação do edital do 
processo seletivo público. 

b) Ter concluído, com aproveitamento, curso de 
formação inicial, com carga horária mínima de 
quarenta horas. 

c) Ter concluído o ensino fundamental.  
d) Ter concluído o ensino médio.     
 
 
 
 

39) De acordo com a Lei nº 11.350, de 5 de 
outubro de 2006, art. 3º, § 3o, no modelo de 
atenção em saúde fundamentado na assistência 
multiprofissional em saúde da família, são 
consideradas atividades típicas do Agente 
Comunitário de Saúde, em sua área geográfica 
de atuação, a realização de visitas domiciliares 
regulares e periódicas para acolhimento e 
acompanhamento: 
Está incorreto:  
 
a) Da gestante, no pré-natal, no parto e no 

puerpério. 
b) Da lactante, nos seis anos seguintes ao parto. 
c) Da criança, verificando seu estado vacinal e a 

evolução de seu peso e de sua altura 
d) Do adolescente, identificando suas 

necessidades e motivando sua participação em 
ações de educação em saúde. 

 
40) De acordo com a Lei nº 11.350, de 5 de 
outubro de 2006, art. 3º, § 4o, no modelo de 
atenção em saúde fundamentado na assistência 
multiprofissional em saúde da família, desde 
que o Agente Comunitário de Saúde tenha 
concluído curso técnico e tenha disponíveis os 
equipamentos adequados, são atividades do 
Agente, em sua área geográfica de atuação, 
assistidas por profissional de saúde de nível 
superior, membro da equipe: 
 

I. A aferição da pressão arterial, durante a 
visita domiciliar, em caráter excepcional, 
encaminhando o paciente para a unidade de 
saúde de referência. 

II. A medição de glicemia capilar, durante a 
visita domiciliar, em caráter excepcional, 
encaminhando o paciente para a unidade de 
saúde de referência. 

III. A aferição de temperatura axilar, durante a 
visita domiciliar, em caráter excepcional, 
com o devido encaminhamento do paciente, 
quando necessário, para a unidade de 
saúde de referência. 

IV. A orientação e o apoio, em domicílio, para a 
correta administração de medicação de 
paciente em situação de vulnerabilidade. 

 
a) Somente I está incorreta. 
b) Somente II está incorreta. 
c) Somente III está incorreta. 
d) Todas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


