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ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018 

29 DE JULHO DE 2018 

CARGO: 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 30 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 30, 
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 30 de julho 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 31 de julho e 01 de agosto de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) São casos em que ocorre a crase, exceto: 
 
a) Nas locuções adverbiais femininas. 
b) Nas locuções adverbiais masculinas.  
c) Nas locuções prepositivas femininas. 
d) Em locuções conjuntivas femininas. 
e) Nos pronomes demonstrativos:  aquele, aqueles, 

aquela, aquelas, aquilo, antecedidos de verbos 
que regem a proposição a. 

 
02) Antologia é o coletivo de: 
 
a) Textos literários 
b) Obras de uma coleção 
c) Examinadores 
d) Versos 
e) Vocábulos 
 
03) Em relação ao uso dos porquês, assinale a 
alternativa que completa corretamente as 
frases: 
 

I. ____________ será que ele ainda não 
retornou da festa? 

II. Volte logo ____________ precisamos 
estudar.  

III. Você não assistiu ao filme, ____________. 
IV. Quero compreender o __________ você 

partiu.  
 
a) Por que - porque - por quê - porquê 
b) Porque - porquê - por que - por quê 
c) Por quê - porque - por que - por que 
d) Porquê - por que - por quê - porque 
e) Porquê - porque - por quê - por que 
 
04) Em relação ao plural dos substantivos 
compostos, está incorreto: 
 
a) Amores-perfeitos  
b) Sempre-vivas 
c) Beija-flores 
d) Abaixos-assinados 
e) Pombos-correio 
 
05) Assinale a alternativa em que a vírgula foi 
empregada incorretamente: 
 
a) Flor do Sertão, 29 de julho, de 2018. 
b) Entregar-lhe as fotos foi, sem dúvida, um erro. 
c) Você ouviu, João, que barulho estranho? 
d) Talvez seja engano meu, mas acho-o agora 

mais tranquilo. 
e) Se der tudo certo, voltarei hoje mesmo. 
 
06) Em relação a pontuação, qual emprega-se 
no final de frases exclamativas, com a finalidade 
de indicar estados emocionais, como espanto, 
surpresa, dor, alegria, etc.: 
 

a) Ponto de interrogação 
b) Dois pontos 
c) Aspas 
d) Ponto e vírgula 
e) Ponto de exclamação 
 
07) Em relação ao número de fonemas das 
palavras abaixo é correto afirmar: 
 

I. Lata - 4 fonemas 
II. Fixo - 5 fonemas 

III. Carro - 4 fonemas 
 
a) Somente I está correta. 
b) Somente II está correta. 
c) Somente III está correta. 
d) Somente I e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
08) São onomatopéias, exceto: 
 
a) Pum 
b) Zás 
c) Foto  
d) Tique-taque 
e) Cricri 
 
09) Acerca das figuras de linguagem assinale a 
alternativa que apresenta uma hipérbole: 
 
a) Já lhe pedi mil vezes para não falar palavrões. 
b) Foi desta para melhor. 
c) O muito que você faz representa tão pouco para 

ele. 
d) Adoro Machado de Assis. 
e) Vi com meus próprios olhos. 
 
10) Em relação a acentuação gráfica das 
palavras assinale a alternativa que não 
apresenta erro: 
 
a) Coronéis - Chapéu - Céu 
b) Faísca - Enjôo - Heróico  
c) Geléia - Troféu - Feiúra  
d) Anzois - Idéia - Herói 
e) Jibóia - Vôo - Lêem 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11) Quem é o atual Governador do Estado de 
Santa Catarina: 
 
a) Eduardo Pinho Moreira 
b) Raimundo Colombo 
c) Leonel Arcângelo Pavan 
d) Luiz Henrique da Silveira 
e) João Paulo Kleinübing 
 
12) São praias de Santa Catarina, exceto: 
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a) Ilha do Campeche 
b) Praia Mole 
c) Ilha dos Lobos 
d) Guarda do Embaú 
e) Praia da Armação 
 
13) Santa Catarina está dividida em um total de 
______ municípios. O maior deles é 
___________. Assinale a alternativa que 
completa corretamente as lacunas acima.  
 
a) 278 – Florianópolis 
b) 269 – Blumenau  
c) 259 – Criciúma  
d) 287 – Lages  
e) 295 – Joinville 
 
14) Acerca do Hino do Município de Flor do 
Sertão/SC, assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta: 
 
Na linda Bandeira de cores tão belas 
Destaca-se a imagem do sol nascente 
Prenúncio seguro de força e progresso 
 
a) E certeza inconteste de luz permanente 
b) Caravágio protege e abençoa este chão 
c) Retratam a história e a vocação 
d) Hoje orgulhosos do solo fecundo 
e) Formamos unidos uma bela família 
 
15) O Município de Flor do Sertão/SC, possui em 
seu território uma PCH (Pequena Central 
Hidroelétrica), construída no: 
 
a) Rio das Antas 
b) Rio Sargento 
c) Rio Uruguai 
d) Rio Chapeco 
e) Rio Chapecozinho 
 

Conteúdos Específicos 
 
16) Acerca das atribuições do cargo/função de 
Agente Comunitário de Saúde, é incorreto 
afirmar:  
 
a) Desenvolver ações que busquem a segregação 

entre a equipe de saúde e a população. 
b) 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. 

c) Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e 
manter os cadastros atualizados, também, 
especificamente dentro do sistema eletrônico. 

d) 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. 

e) Participar de maneira efetiva das ações 
propostas pela Secretaria Municipal de Saúde 
relacionada à grupos e a sua coletividade. 

 
17) Em relação a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória, está incorreto:  
 
a) Acidente de trabalho com exposição a material 

biológico 
b) Hanseníase 
c) Influenza humana produzida por novo subtipo 

viral 
d) Enxaqueca  
e) Hepatites virais 
 
18) Acerca dos Sistemas Nacionais de 
Informação, SINAN é:  
 
a) Sistema de Informações sobre Mortalidade  
b) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos  
c) Sistema de Informações da Atenção Básica  
d) Sistema de Informações Hospitalares 
e) Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação  
 
19) A hipertensão arterial sistêmica ou pressão 
alta é uma condição clínica multifatorial 
caracterizada por níveis elevados e sustentados 
da pressão arterial (PA). Considerando-se 
valores de pressão arterial maiores ou iguais a: 
 
a) 100/80mmHg 
b) 110/90mmHg 
c) 120/80mmHg 
d) 140/90mmHg 
e) 100/70mmHg 
 
20) É uma doença transmitida pelos 
mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. 
Os principais sintomas são febre alta de início 
rápido, dores intensas nas articulações dos pés 
e mãos, além de dedos, tornozelos e pulsos. 
Trata-se: 
 
a) Zica 
b) Dengue 
c) Chikungunya  
d) Microcefalia 
e) Febre amarela 
 
21) Lei que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras providências. 
 
a) Lei nº 8.142/1990 
b) Lei nº 8.080/1990 
c) Lei nº 6.060/1990 
d) Lei nº 5.526/1992 
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e) Lei nº 8.582/1992 
 
22) São princípios do SUS (Sistema Único de 
Saúde): 
 

I. Universalização. 
II. Discriminação. 

III. Equidade. 
IV. Integralidade. 
 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, II e III estão corretos. 
c) Somente I, III e IV estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
23) (Informática) No Microsoft Word 2016 para 
inserir uma nota de rodapé utilizamos as teclas 
de atalho: 
 
a) CTRL + ALT + F  
b) CTRL + H 
c) CTRL + SHIFT + R 
d) ALT + F7 
e) CTRL + F8 
 
24) (Informática) No Microsoft Word 2016 para 
mudarmos a orientação da página 
(retrato/paisagem) selecionamos: 
 
a) Layout – orientação 
b) Design – orientação 
c) Inserir – página 
d) Página inicial – orientação  
e) Revisão – página 
 
25) (Informática) No Microsoft Word 2016 para 
organizar um texto em ordem alfabética ou 
numérica selecionamos: 
 
a) Layout – organizar 
b) Referências – orientação  
c) Design – ordem 
d) Inserir – orientação  
e) Página inicial – classificar 
 
26) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Flor do Sertão/SC, art. 84, são auxiliares 
diretos do prefeito:  
 
a) Os vereadores ou diretores equivalentes 
b) Somente os vereadores 
c) Os fucnionários temporários 
d) Os secretários municipais ou funcionários 

concursados 
e) Os secretários municipais ou diretores 

equivalentes 
 
27) Acerca da Lei Orgânica do Município de Flor 
do Sertão/SC, art. 20, o poder legislativo do 
município é exercido: 
 

a) Pelo Prefeito 
b) Pela Câmara Municipal 
c) Pelo Prefeito e pelos Vereadores 
d) Pelos Secretários  
e) Pelos Funcionários 
 
28) Acerca da Lei Orgânica do Município de Flor 
do Sertão/SC, art. 3º, são objetivos 
fundamentais dos cidadãos deste município e 
seus representantes, exceto: 
 
a) Assegurar a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária. 
b) Garantir o desenvolvimento local e regional. 
c) Contribuir para o desenvolvimento estadual e 

nacional. 
d) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais na área urbana e na 
área rural. 

e) Promover o bem de todos, sempre de modo 
distinto de acordo com a origem, raça, sexo, cor 
e idade. 

 
29) De acordo com a Constituição Federal, art. 
76, o Poder Executivo é exercido pelo 
Presidente da República, auxiliado pelo(s): 
 
a) Senadores 
b) Deputados 
c) Governadores  
d) Ministros de Estado 
e) Vice-presidente 
 
30) Acerca da Constituição Federal, art. 144, a 
segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos: 
 

I. Polícia federal 
II. Polícia rodoviária federal 

III. Polícia ferroviária federal 
IV. Polícias civis 
V. Polícias militares e corpos de bombeiros 

militares 
 
a) Somente I está incorreta. 
b) Somente III está incorreta. 
c) Somente I e II estão incorretas.  
d) Somente V está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 

 
 
 
 
 
 


