
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 001/2020  

CARGO: Agente Comunitária de Saúde 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 

(cinco) questões de Matemática/Raciocínio Lógico e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado pelo candidato, em local próprio (parte inferior do cartão); 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (05 questões) 
 

 
 
QUESTÃO 01. Leia a tira abaixo para responder à questão. 

 

 
Fonte: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/np.20863140.100005065987619/943794232332550/ 

 
Sobre a tira lida: 
 
(A) Pressupõe-se que a mãe de Armandinho, por ser precavida, anteviu uma situação. 
(B) Subentende-se que a atitude da mãe de Armandinho é decorrência da falta de papel higiênico nos 

mercados. 
(C) Pressupõe-se que o pronome “eles” na fala do pai não se refere, apenas, aos mercados, mas também às 

pessoas que não estocaram papel. 
(D) Subentende-se que a falta de papel higiênico, nos mercados, é decorrência da atitude de pessoas como a 

mãe de Armandinho. 
 
 
QUESTÃO 02. Na frase “ouvi que ia faltar, e fiz um estoque” a conjunção em destaque tem valor: 
 
(A) consecutivo 
(B) aditivo 
(C) adversativo 
(D) explicativo 
 
 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. 
 
(A) Com o cancelamento da cerimônia, foi devolvido aos padrinhos os presentes.   
(B) Quantos de nós teremos coragem de assumir os erros. 
(C) Eu sou um dos que se indigna frente às injustiças sociais. 
(D) Nem um nem outro planejaram aquela situação. 
 
  

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/np.20863140.100005065987619/943794232332550/


QUESTÃO 04. Leia a tira para responder à questão. 

 

 
Fonte: http://coisasdamiroca.centerblog.net/6775-tirinha-adoramos-cestas-sesta-sextas-74 

 
Sobre os termos sublinhados na tira, é correto afirmar que são: 
 
(A) palavras homófonas, pois pronunciam-se de forma idêntica, mas escrevem-se de forma diferente.    
(B) palavras homógrafas, pois escrevem-se do mesmo modo, mas pronunciam-se de forma diferente.  
(C) palavras parônimas, pois escrevem-se e pronunciam-se de uma forma semelhante.   
(D) palavras homônimas, pois escrevem-se e pronunciam-se do mesmo modo, mas possuem significados 

distintos.  
 
 
QUESTÃO 05. Em qual das alternativas abaixo o pronome em destaque exerce uma função remissiva na frase, 

em termos de coesão? 
 
(A) Aquele é o candidato que resolverá o problema da distribuição de renda no país. 
(B) Assim que entrei, preocupei-me em lembrar a todos disto: o prazo para a entrega da declaração de 

imposto de renda está quase no fim. 
(C) Você tem notícias do João? Soube que o levaram para a delegacia da mulher devido a uma acusação de 

agressão contra uma moça no baile. 
(D) Adivinha quem está vindo para a festa de aniversário do vovô? O primo de Alagoas. 
  
 
 
  

http://coisasdamiroca.centerblog.net/6775-tirinha-adoramos-cestas-sesta-sextas-74


II - PROVA DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – (05 questões) 
 

 

QUESTÃO 06. Sendo a matriz 𝑨 = [
𝟖 −𝟓
𝟑 𝟗

] e matriz 𝑩 = [
−𝟐 𝟕
𝟔 −𝟏

]. O valor de 𝐴 ∙ 𝐵, é: 
 

(A) [
−46 62
11 48

]. 

(B) [
−86 −69
10 44

]. 

(C) [
46 60
12 49

]. 

(D) [−46 61
48 12

]. 

 
QUESTÃO 07. Dentro de uma caixa foram colocadas 25 cartas, do mesmo tamanho, numeradas de 1 a 25. Uma 

criança sem olhar, retirou uma carta, a probabilidade dessa carta ser numerada com número ímpar, é: 
 
(A) 48%. 
(B) 52%. 
(C) 62%. 
(D) 80%. 
 
QUESTÃO 08. Um grupo de jovens de uma escola foi entrevistar todos os doentes, no hospital da cidade. Foi 

verificado que 80% das pessoas internadas eram idosos. Para realizarem um trabalho de escola, eles 
anotaram as idades de todos os idosos. As seguintes idades estão expostas abaixo, no quadro. 

 
85 94 101 79 83 80 99 93 91 76 84 85 100 82 95 

 
Observando o quadro, a moda dessas idades, está representada, na alternativa: 
 
(A) 100. 
(B) 88. 
(C) 93. 
(D) 85. 
 
QUESTÃO 09. Felipe pretendia ganhar um dinheiro a mais, no mês. Com isso, ele emprestou R$ 8 000,00 a juros 

simples ao seu irmão. Ficou combinado que seu irmão iria pagá-lo 3%, ao mês. Após oito meses, o total de 
juros, rendido foi: 

 
(A) R$ 1 920,00. 
(B) R$ 241,60. 
(C) R$ 964,35. 
(D) R$ 2 870,00. 
 
QUESTÃO 10. Após ter passado o verão, uma loja colocou todos os produtos em desconto. Estes colocaram de 

10% a 90% de desconto. Uma menina foi à loja, comprou uma saia que custava R$ 120,00 e estava com 60% 
de desconto, comprou uma blusa que custava R$ 270,00 e estava com 85% de desconto e comprou um 
sapato que custava R$ 160,00 e estava com 35% de desconto. O valor, em reais, de desconto que essa 
menina recebeu, foi: 

 
(A) R$ 192,50. 
(B) R$ 357,50. 
(C) R$ 550,00. 
(D) R$ 435,60. 
  



III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (15 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. O Agente Comunitário de Saúde (ACS), tem como atribuição, o exercício de atividades de 

prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da: 
 
(A) Atenção Primária. 
(B) Vigilância em Saúde. 
(C) Equipe de Enfermagem. 
(D) Educação Popular em Saúde. 
 
QUESTÃO 12. São atividades em comum, aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às 

Endemias, exceto: 
 
(A) Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em 

que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe. 

(B) Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles 
mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de 
ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a 
investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da 
equipe quando necessário. 

(C) Orientação e apoio, em domicílio, para a correta administração da medicação do paciente em situação de 
vulnerabilidade. 

(D) Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de 
prevenção individual e coletiva. 

 
QUESTÃO 13. São atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde: 
 
I - _____________ casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de 
referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território. 
II - ______________ a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde. 
III - ______________ o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à 
utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos itens, acima: 
 
(A) Identificar – Estimular – Conhecer. 
(B) Informar – Mobilizar – Estimular. 
(C) Exercer – Trabalhar – Realizar. 
(D) Planejar – Acompanhar – Manter. 
 
QUESTÃO 14. O artigo 198 da Constituição Brasileira define que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede de regionalização e hierarquizada e deve constituir um sistema único, organizado de acordo como 
os seguintes princípios e diretrizes. Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, considere a 
alternativa que define, corretamente, a Equidade: 

 
(A) Garante o acesso à saúde a toda população, sem qualquer preconceito ou privilégio, em todos os níveis de 

assistência. 
(B) O SUS deve disponibilizar serviços que promovam a justiça social, cujo objetivo é diminuir as 

desigualdades, canalizando maior assistência aos que mais necessitam. 
(C) O SUS deve se organizar de forma que garanta a oferta necessária aos indivíduos e coletividade, em ações 

de serviços de promoção a saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. 
(D) É o princípio que define o sistema de saúde organizado tendo uma única direção, com único gestor em 

cada esfera de governo (federal, estadual e municipal), cada gestor em cada esfera do governo tem 
atribuições comuns e competências específicas. 

 



QUESTÃO 15. Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas tem maior possibilidade 
ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. Na comunidade, o ACS é um dos responsáveis, por 
identificar, estas situações de risco. Qual das situações, abaixo, é classificada como situação de risco 
coletiva? 

 
(A) Uso inadequado de medicamentos prescritos. 
(B) Desemprego. 
(C) Pessoas que estão com peso acima da média e vida sedentária com ou sem uso do tabaco ou álcool. 
(D) Esgoto a céu aberto. 
 
QUESTÃO 16. Há diversos instrumentos que podem ser utilizados pelo ACS para a coleta dos dados, sendo que 

cada um tem seu próprio objetivo e a soma de todos auxilia, na construção do diagnóstico situacional. 
Qual dos indicados, abaixo, não se enquadra como instrumento de coleta de dados? 

 
(A) Cadastramento das famílias. 
(B) Distribuição de preservativo. 
(C) Mapa da comunidade. 
(D) Reuniões de educação em saúde. 
 
QUESTÃO 17. Segundo o educador Paulo Freire (1996), ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Sobre as medidas de Educação Popular em Saúde, 
analise os itens, abaixo: 

 
I. As ações educativas têm início nas visitas domiciliares, mas podem ser realizadas em grupo, sendo 

desenvolvidas nos serviços de saúde e nos diversos espaços sociais existentes na comunidade. 
II. As ações educativas têm como principal objetivo o diagnóstico precoce de patologias importantes, como 

diabetes e hipertensão arterial. 
III. Ao realizar ações educativas o ACS e a equipe devem utilizar linguagem deve acessível, simples e precisa, 

considerar o conhecimento e experiência dos participantes intermediando a troca de ideias. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
 
QUESTÃO 18. Ao realizar a operacionalização do plano de ação, ou seja, colocar em prática o que foi 
planejado, o ACS está realizando, qual das etapas do seu Planejamento das Ações? 
 
(A) Diagnóstico. 
(B) Cronograma. 
(C) Execução. 
(D) Avaliação. 
 
QUESTÃO 19. O cadastro domiciliar identifica as características socio-sanitárias dos domicílios, no território das 

equipes de Atenção Básica. Muitos indicadores, durante o cadastro, demonstram a real situação da família, 
e suas necessidade, auxiliando no diagnóstico situacional e intervenção da Equipe Saúde da Família. Durante 
o cadastramento, qual dos questionamentos, abaixo, visa a identificar, determinantes econômicos? 

 
(A) Quantas pessoas estão desempregadas na família? 
(B) O domicílio possui ligação com a rede elétrica? 
(C) Existem pessoas diabetes e/ou hipertensas na família? 
(D) As crianças estão com o calendário vacinal em dia? 
 
  



QUESTÃO 20. No atendimento à Saúde da Criança, são atribuições específicas do ACS: 
 
(A) Estimular o aleitamento materno e verificar carências nutricionais das crianças. 
(B) Avaliar as condições psicológicas das crianças. 
(C) Avaliar a saúde bucal e orientar sobre a higiene oral. 
(D) Tratar intercorrências patológicas. 
 
QUESTÃO 21. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do 

coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados, na China. Provoca a doença chamada de 
coronavírus (COVID-19). Como profissional de referência à comunidade, as medidas de prevenção, frente a 
essa epidemia, são fundamentais ao trabalho do ACS. Qual das orientações, abaixo, não se enquadra como 
medida preventiva à COVID-19? 

 
(A) Frequentemente, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel e realizar medidas de higiene em 

casa. 
(B) Manter ambientes bem ventilados e não circular, em locais com aglomeração. 
(C) Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. 
(D) Evitar alimentos frios. Se alimentar, prioritariamente, de alimentos quentes, como sopas e chás. 
 
QUESTÃO 22. A vacina pentavalente é a combinação de cinco vacinas individuais em uma. O objetivo é proteger 

as pessoas contra múltiplas doenças, ao mesmo tempo. Desde 2012, o Programa Nacional de Imunizações 
(PNI), do Ministério da Saúde, oferta a vacina pentavalente, na rotina do Calendário Nacional de Vacinação. 
A vacina Pentavalente confere imunidade para as seguintes doenças: 

 
(A) Meningite, Tétano, Coqueluche, Difteria e Hepatite B. 
(B) Pneumonia, Tétano, Coqueluche, Difteria e Hepatite A. 
(C) Meningite, Pneumonia, Sarampo, Caxumba e Rubéola. 
(D) Tuberculose, Febre Amarela, Rotavírus, Varicela e Hepatite B. 
 
QUESTÃO 23. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea 

infectada do mosquito: 
 
(A) Culex. 
(B) Anopheles. 
(C) Aedes Aegypti.  
(D) Sabethes. 
 
QUESTÃO 24. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta a 

urina de animais (principalmente ratos) infectados pela bactéria Leptospira; sua penetração ocorre através 
da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou através de mucosas. 
Sobre a Leptospirose, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência 
correta: 

 
I. (__) As inundações propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a 

ocorrência de surtos. 
II. (__) No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos, 

principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, devido às enchentes associadas à aglomeração 
populacional de baixa renda, às condições inadequadas de saneamento e à alta infestação de roedores 
infectados. 

III. (__) No Brasil, a principal medida de prevenção à Leptospirose é a vacinação, principalmente, das 
populações em situações de vulnerabilidade. 

 
(A) V – V – F. 
(B) V – F – F. 
(C) F – V – V. 
(D) F – F – V. 
 
  



QUESTÃO 25. São infecções sexualmente transmissíveis, exceto: 
 
(A) Donovanose. 
(B) Tricomoníase. 
(C) Aspergilose. 
(D) Infecção por Clamídia. 

 


