
MUNICÍPIO DE TIGRINHOS 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2019 

10 DE MARÇO DE 2019 
 

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 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 11 de março de 
2019, 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 12 e 13 de março de 2019. 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o poema e responda as perguntas 01 e 02: 
 
Fotografia 
Um homem, uma mulher, 
uma criança. 
 
Com alguns cabelos a mais 
este homem é meu pai. 
 
Com algumas rugas a menos 
esta mulher é minha mãe. 
 
A criança, muito pequena  
em seu xale e sua touca, 
não parece que sou eu. 
 
Mas os sorrisos atestam 
serenos laços de amor. 
 
O tempo trata as pessoas 
com medidas diferentes. 
 
Pelo espelho do retrato 
fui eu quem mais mudou. 
 
Pai e mãe estão iguais. 
Quase iguais...quase. 
 
Por que será que não podem 
aceitar que eu cresci ? 
 
Por que será que se afastam 
tão velozmente de mim ? 

 
TELLES, Carlos Queiroz. Semente de sol. São Paulo: 

Moderna, 1992. 
 
01) Marque V para verdadeiro e F para falso de 
acordo com as informações do poema lido: 
 
(___) Não é possível  identificar se o eu lírico é 
feminino ou masculino. 
(___) O distanciamento das relações ao longo 
dos anos é o tema principal do poema. 
(___) Das pessoas mencionadas no texto, a que 
sofreu maior mudança foi o próprio eu lírico. 
(___) O emprego das reticências em 
determinada parte do poema sugere que o eu 
lírico está agastado. 
 
Respeitando a ordem em que as sentenças 
aparecem, temos: 
 
a) F – F – F – F 
b) F – V – F – V 
c) V – V – V – F 
d) V – F – V – F 
e) V – V – V – V 
 

02) “A criança, muito pequena ...” O substantivo 
sublinhado é classificado como sobrecomum, 
assim como: 
 
a) cliente 
b) gênio 
c) servente 
d) jacaré 
e) onça 
 
03) A palavra quem, dependendo do contexto, 
pode ser pronome de diferentes tipos. Leia as 
frases e indique a classificação correta do 
pronome em cada uma delas: 
 
1. Elas são mulheres em quem podemos 

acreditar. 
2. Seja quem for, seremos solidários. 
3. Minha vizinha, com quem sempre 

conversava, foi morar em outro bairro. 
 
Respeitando a ordem em que aparecem as 
frases, temos: 
 
a) indefinido – relativo – relativo 
b) indefinido – indefinido – relativo 
c) relativo – relativo – indefinido 
d) relativo – indefinido – relativo 
e) indefinido – relativo – indefinido 
 
04) Nas frases abaixo o acento indicador de 
crase não se faz necessário, exceto em uma.  
Marque-a: 
 
a) O sítio fica a dois quilômetros daqui. 
b) Ela ficou lado a lado com a coordenadora. 
c) Paulo ajudou a pintar minha casa. 
d) O menino gostava de andar a cavalo. 
e) Te espero hoje a noite. 
 
05) Das assertivas abaixo uma apresenta erro 
por utilizar uma palavra parônima 
indevidamente. Assinale-a: 
 
a) A esponja absorveu toda a água da bacia. 
b) O barco imergiu para as profundezas do oceano. 
c) É preciso ratificar o ofício que está com erros de 

português. 
d) O motorista infringiu as leis de trânsito. 
e) O tráfego pelo acostamento não é permitido. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Assinale a opção que apresenta de forma 
correta o número de candidatos ao Governo de 
Santa Catarina nas eleições de 2018: 
 
a) Oito candidatos 
b) Quatro candidatos 
c) Cinco candidatos 
d) Dez  candidatos 
e) Seis candidatos 
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07) Assinale a alternativa que apresenta de 
forma correta o nome do presidente brasileiro 
que foi responsável pela infraestrutura 
necessária para a instalação de indústrias no 
país: 
 
a) Itamar Franco 
b) Getúlio Vargas 
c) Juscelino Kubitschek 
d) Eurico Gaspar Dutra 
e) Jânio Quadros 
 
08) Na atualidade, que religião mais cresce no 
mundo: 
 
a) Cristãos 
b) Hindu 
c) Muçulmanos 
d) Budistas 
e) Judeus 
 
09) Frente à intransigência dos governos que se 
recusam a reduzir subsídios, em 2003, sob 
liderança do Brasil, da Índia e da África do Sul, 
foi organizado um bloco de países não 
desenvolvidos, denominados de: 
 
a) Mercosul 
b) Cairns 
c) Brics 
d) G-20 
e) Nafta 
 
10) Três dos mais importantes geógrafos 
brasileiros realizaram estudos e pesquisas para 
classificar o relevo brasileiro. Na classificação 
de Aroldo de Azevedo, o território brasileiro foi 
dividido em quantas unidades: 
 
a) Cinco 
b) Quinze 
c) Três 
d) Seis 
e) Oito 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Para considerar imunizado para febre 
amarela o paciente deve ter comprovado 
quantas doses da vacina da febre amarela?  
 
a) 1 dose 
b) 2 doses 
c) 1 dose a cada 10 anos 
d) 3 doses 
e) 1 dose a cada 20 anos 
 
12) Qual é o vetor da doença de chagas? 
 
a) Trypanossoma  cruzi 
b) Barbeiro (triatoma infestans) 
c) Aedes Aegypti 

d) Aedes Albopictus 
e) Trichomonas sp 
 
13) O que é uma doença endêmica? 
 
a) É o aparecimento de casos de uma determinada 

doença de maneira inesperada. 
b) São doenças em que há um número esperado 

de casos e que se mantem constante em 
determinada área e período de tempo. 

c) É quando a doença está espalhada a nível 
mundial. 

d) É o aparecimento súbito de uma doença. 
e) É quando determinada doença se espalha a 

nível de Brasil. 
 
14) A captação precoce da gestante para o pré-
natal indica a qualidade da atenção prestada a 
gestante. Até que idade gestacional é indicado 
pelo ministério da saúde para a gestante iniciar 
o pré-natal para que seja considerado captação 
precoce? 
 
a) 15 semanas de gestação 
b) 18 semanas de gestação 
c) 8 semanas de gestação 
d) 12 semanas de gestação 
e) 20 semanas de gestação 
 
15) Assinale a alternativa incorreta com relação 
as orientações que o agente de saúde deve 
prestar em relação ao aleitamento materno: 
 
a)  A melhor posição para amamentar é aquela que 

a mãe e o bebê sintam-se confortáveis. 
b) O leite materno do início da mamada tem mais 

água e mata a sede e o do final da mamada tem 
mais gordura e mata a fome do bebê. 

c) Depois da mamada é importante colocar o bebê 
na posição vertical para que ele possa arrotar. 

d) A mãe deve tomar bastante líquidos para auxiliar 
na produção de leite materno. 

e) A mamada deve sugar no máximo de 5 a 7 
minutos. 

 
16) Os agentes de saúde devem incentivar a 
população a realizar os testes rápidos para 
algumas doenças sexualmente transmissíveis 
que existe no Sistema Único de Saúde. Para 
quais doenças existem testes rápidos 
disponíveis? 
 

I. Hepatite B  
II. Hepatite C 

III. HIV  
IV. Sífilis 
 
a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente II, III e IV estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
e) Todos estão corretos. 
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17) Doença passível de imunização por 
vacinação e que tem como sintoma dor de 
cabeça. 
 
a) Dengue  
b) Tuberculose 
c) Meningite por Meningocócica C 
d) Hanseníase 
e) Zika 
 
18) Em relação ao Sistema Único de Saúde, Lei 
n° 8.080/1990, art. 6º, estão incluídas ainda no 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS): 
 

I. A execução de ações de vigilância sanitária; 
de vigilância epidemiológica; de saúde do 
trabalhador e de assistência terapêutica 
integral, inclusive farmacêutica.  

II. A participação na formulação da política e 
na execução de ações de saneamento 
básico. 

III. A vigilância nutricional e a orientação 
alimentar. 

IV. A colaboração na proteção do meio 
ambiente, exceto o do trabalho. 

V. O controle e a fiscalização de serviços, 
produtos e substâncias de interesse para a 
economia.  

VI. A fiscalização e a inspeção de alimentos, 
água e bebidas para consumo humano e 
animal.  

 
a) Apenas I, III e VI estão corretas. 
b) Apenas I, II, V e VI estão corretas. 
c) Apenas I, II, III, IV e V estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
19) De acordo com o Sistema Único de Saúde, 
Lei n° 8.080/1990, Capítulo III, Da Organização, 
da Direção e da Gestão, é correto afirmar:  
 

I. As ações e serviços de saúde, executados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 
diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão 
organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade 
decrescente. 

II. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
é única, de acordo com o inciso I do art. 198 
da Constituição Federal, sendo exercida em 
cada esfera de governo pelos seguintes 
órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério 
da Saúde; no âmbito dos Estados e do 
Distrito Federal, pela respectiva Secretaria 
de Saúde ou órgão equivalente e no âmbito 
dos Municípios, pela respectiva Secretaria 
de Saúde ou órgão equivalente. 

III. Os municípios poderão constituir 
consórcios para desenvolver em conjunto 

as ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam. 

 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas I está correta. 
e) Todas estão corretas. 
  
20) Acerca do Sistema Único de Saúde, Lei n° 
8.080/1990, art. 16, a direção nacional do 
Sistema Único da Saúde (SUS) compete 
participar na formulação e na implementação 
das políticas: 

 
I. De controle das agressões ao meio 

ambiente. 
II. De saneamento básico. 

III. Relativas às condições e aos ambientes de 
trabalho. 

 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas I está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


