
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO 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 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 30 (trinta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 07 (sete) Português, 04 (quatro) Matemática, 

04 (quatro) Conhecimentos Gerais/Atualidades e 15(quinze) questões de Conhecimentos Específicos; 
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 30, 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 na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem tão pouco consultar qualquer tipo de 

material ou auxílio; 
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 – (07 questões) 
 

(Texto 01) 
 

 
 
QUESTÃO 01. De acordo com as ideias do Texto 01, ao perguntarmos a um estrangeiro sobre sua cidade: 
 
(A) O nacionalismo é mais marcante que sobre sua pátria, pois se relaciona a suas origens e à sua alma. 
(B) Serão lembrados fatos históricos relacionados, principalmente de cidades importantes. 
(C) Deixa-o mais à vontade, com sentimentos mais leves, que perguntarmos sobre o seu país. 
(D) Preenche a sua alma com o peso do passado gigantesco da cidade e das lembranças da infância. 
 
QUESTÃO 02. A palavra que não pode substituir no Texto 01 o termo “sensato” (linha 2) é: 
 
(A) Prudente 
(B) Cauteloso 
(C) Ponderado 
(D) Importuno 
 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 01 é acentuada pela mesma regra 

gramatical que a palavra “inglês” (linha 1): 
 
(A) “é” (linha 2) 
(B) “você” (linha 10) 
(C) “alguém” (linha 14) 
(D) “impérios” (linha 17) 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada pertence à mesma classe gramatical da palavra 

“sobre” (linha 2): 
 
(A) É preciso ter coragem para a luta. 
(B) Este dicionário é mais completo. 
(C) O discurso veio depois das críticas. 
(D) Comprei o bolo para você. 
 
  



QUESTÃO 05. Analise o período abaixo retirado do Texto 01 e assinale a alternativa incorreta: “Se quer sondar 
sua alma, pergunte sobre sua cidade.” (linhas 7 e 8) 

 
(A) A conjunção “Se” poderia ser corretamente substituída por “Caso”, mantendo o sentido condicional da 

frase. 
(B) A forma verbal “pergunte” está conjugada no tempo presente do modo indicativo. 
(C) A expressão “sua alma” é utilizada para completar o sentido do verbo “sondar”. 
(D) Os pronomes possessivos “sua” utilizados no trecho referem-se ao estrangeiro anteriormente citado pelo 

autor. 
 
QUESTÃO 06. Em relação à pontuação, analise as opções de reescrita do trecho abaixo retirado do Texto 01 e 

assinale a alternativa correta: “Para evitar desconforto – uma especialidade dos diplomatas –, não incite o 
estrangeiro a falar de sua pátria.” (linhas 5 a 7). 

 
I. Para evitar desconforto (uma especialidade dos diplomatas), não incite o estrangeiro a falar de sua pátria. 
II. Para evitar desconforto – uma especialidade dos diplomatas –, não incite o estrangeiro, a falar de sua pátria. 
III. Para evitar desconforto: uma especialidade dos diplomatas, não incite o estrangeiro a falar de sua pátria. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 07. Os verbos que são caracterizados por sofrerem alterações no radical ou nas desinências e não 

seguem um modelo de conjugação são denominados: 
 
(A) Verbos regulares 
(B) Verbos anômalos 
(C) Verbos defectivos 
(D) Verbos irregulares 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (04 questões) 
 

QUESTÃO 08. Uma professora precisa distribuir 5 dúzias de cadernos para 15 alunos. Quantos cadernos ela deve 
distribuir para cada aluno? 

 
(A) 3 
(B) 4 
(C) 5 
(D) 6 
 
QUESTÃO 09. Juliana tem R$ 20,00. Ela vai a uma doceria e compra um bolo, que custa R$ 14,50 e compra ainda 

uma dúzia de balas, que custam R$ 0,15 cada. Após essa compra, quanto ainda sobra pra Juliana? 
 
A) R$ 2,50 
B) R$ 3,80 
C) R$ 3,30 
D) R$ 3,70 
 
QUESTÃO 10. Um helicóptero está a 300m de altura, quando precisa fazer uma manobra, onde sobe 50 m e logo 

em seguida desce 20 m. Qual a altura do helicóptero após essa manobra? 
 
(A) 320 metros 
(B) 330 metros 
(C) 350 metros 
(D) 370 metros 
 



QUESTÃO 11. Alice faz 240 brigadeiros em 4 horas. Quantos brigadeiros ela faz por hora? 
 
(A) 60 brigadeiros 
(B) 62 brigadeiros 
(C) 68 brigadeiros 
(D) 70 brigadeiros 
 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (04 questões) 
 

QUESTÃO 12. São Domingos, quando ainda chamado distrito de Diogo Ribeiro (1937), pertencia ao município 
de Chapecó. Já em 1942, o distrito mudou de nome e passou a se chamar São Domingos, em homenagem à 
Fazenda São Domingos, que funcionava como sede da localidade. No ano de 1953, com a criação do 
município de Xaxim, São Domingos passou a integrá-lo como distrito. Somente no ano de 1962, através da 
Lei Estadual 864, São Domingos foi elevado a categoria de município. A instalação oficial foi no dia sete de 
abril de: 

 
(A) 1963. 
(B) 1965. 
(C) 1967. 
(D) 1968. 
 
QUESTÃO 13. A República Juliana foi considerada um braço da _________________ e ficou conhecida 

historicamente como um estado que pertenceu à Santa Catarina: 
 
(A) Revolta do Tenentismo. 
(B) Revolta do Quebra Milho 
(C) Revolução Farroupilha. 
(D) Guerra do Paraguai. 
 
QUESTÃO 14. Ao assumir o poder do país em 1894, Prudente de Morais deu início à chamada “política do café 

com leite”, segundo a qual os presidentes da República seriam escolhidos dentre os representantes dos 
estados mais ricos e populosos, que eram na época: 

 
(A) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
(B) São Paulo e Minas Gerais. 
(C) Paraná e São Paulo. 
(D) Rio de janeiro e Minas Gerais. 
 
QUESTÃO 15. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre os 

territórios do Paraná e de Santa Catarina. Este conflito teve início no ano de: 
 
(A) 1912. 
(B) 1915. 
(C) 1918. 
(D) 1920. 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (15 questões) 
 

QUESTÃO 16. A nova política de saúde articula a Atenção Básica com importantes iniciativas do SUS, como a 
ampliação das ações intersetoriais e de promoção da saúde, com a: 

 
(A) Universalização do Programa Saúde na Escola. 
(B) Municipalização do Programa Saúde na Escola. 
(C) Integração do Programa Saúde na Escola. 
(D) Hierarquização do Programa Saúde na Escola. 



 
QUESTÃO 17. Entre as diretrizes e fundamentos da Atenção Básica à Saúde é incorreto afirmar: 
 
(A) Ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e 

capilaridade. 
(B) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada 

e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais. 
(C) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados 

como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a 
vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. 

(D) Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do 
cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território. 

 
QUESTÃO 18. São atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS) na Atenção Básica: 
 
I. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; Cadastrar todas as pessoas 

de sua microárea e manter os cadastros atualizados. 
II. Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; Realizar atividades programadas 

e de atenção à demanda espontânea. 
 
(A) Apenas o item I está correto. 
(B) Apenas o item II está correto. 
(C) Os itens I e II estão corretos. 
(D) Nenhum dos itens está correto. 
 
QUESTÃO 19. Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo: 
 
(A) 1.000 pessoas. 
(B) 2.000 pessoas. 
(C) 3.000 pessoas. 
(D) 4.000 pessoas. 
 
QUESTÃO 20. Um município com até 20 mil habitantes e contando com uma a três equipes de Saúde da Família 

poderá ter até: 
 
(A) Uma equipe na modalidade transitória. 
(B) Duas equipes na modalidade transitória. 
(C) Cinco equipes na modalidade transitória. 
(D) Dez equipes na modalidade transitória. 
 
QUESTÃO 21. O ACS deverá orientar os pais dos recém nascidos que a vacina preventiva para Doença 

Meningocócica C deverá ter sua segunda dose administrada aos: 
 
(A) 3 meses. 
(B) 4 meses. 
(C) 5 meses. 
(D) 6 meses. 
 
QUESTÃO 22. Segundo o novo calendário vacinal para 2016, a segunda dose da vacina oral contra Poliomielite 

(segundo reforço) deverá ser administrada aos: 
 
(A) 12 meses. 
(B) 15 meses. 
(C) 4 anos. 
(D) 9 anos. 
 
  



QUESTÃO 23. Para o cumprimento da tarefa de promover e proteger a saúde, o SUS precisa se organizar 
conforme alguns princípios, previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.080/1990. 
O princípio que destaca que o SUS deve disponibilizar serviços que promovam a justiça social, que canalizem 
maior atenção aos que mais necessitam, diferenciando as necessidades de cada um é denominado: 

 
(A) Universalidade. 
(B) Integralidade. 
(C) Regionalização. 
(D) Equidade. 
 
QUESTÃO 24. Ações de promoção à saúde são aquelas que vão contribuir para proporcionar: 
 
(A) Possibilidades ao indivíduo e a família. 
(B) Condições ao indivíduo e a família. 
(C) Autonomia ao indivíduo e a família. 
(D) Tratamento ao indivíduo e a família. 
 
QUESTÃO 25. Todas as famílias e pessoas do território de cada ACS devem ser acompanhadas por meio: 
 
(A) Da visita domiciliar. 
(B) Do cadastramento na Unidade Básica de Saúde (UBS). 
(C) Das políticas de saúde do território. 
(D) Do acolhimento na UBS. 
 
QUESTÃO 26. O ACS deve se atentar que a situação de risco pode ser agravada por obstáculos ou fatores que 

dificultam ou impedem as pessoas de terem acesso às unidades de saúde, como:  
 
I. Localização do serviço com barreiras geográficas ou distante da comunidade; Ausência de condições para 

acesso das pessoas com deficiência física: falta de espaço para cadeira de rodas, banheiros não adequados; 
II. Serviços de transporte urbano insuficientes; Horários e dias de atendimento restritos ou em desacordo com 

a disponibilidade da população; 
III. Capacidade de atendimento insuficiente; Burocratização no atendimento; Preconceitos raciais, religiosos, 

culturais, sociais, entre outros. 
 
(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 27. 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. O trabalho 
em grupo reforça a ação educativa aos indivíduos. A ação educativa é de responsabilidade: 

 
(A) Da equipe de enfermagem. 
(B) Dos médicos e enfermeiros. 
(C) Do ACS. 
(D) De toda a equipe. 
 
QUESTÃO 28. Entre as fichas de utilização na rotina do ACS, a Ficha B-HA serve para o cadastramento e 

acompanhamento mensal:  
 
(A) Dos diabéticos. 
(B) Dos hipertensos. 
(C) Das gestantes. 
(D) Dos pacientes em tratamento para hanseníase e tuberculose. 
 
  



QUESTÃO 29. “A _________________ é o instrumento utilizado para o acompanhamento da criança.” Completa 
corretamente a lacuna a alternativa: 

 
(A) Ficha A. 
(B) Ficha B. 
(C) Ficha C. 
(D) Ficha D. 
 
QUESTÃO 30. O ACS poderá orientar as mulheres de sua comunidade que o exame Papanicolau inicialmente, 

deve ser feito uma vez por ano. Se em dois anos seguidos, o exame apresentar resultado normal poderá ser 
repetido a cada: 

 
(A) Dois anos. 
(B) Três anos. 
(C) Quatro anos. 
(D) Cinco anos. 
 
 


