
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 001/2017  

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 10 (dez) questões de Português, 05 

(cinco) questões de Matemática (Raciocínio Lógico) e 10 (dez) 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 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; 
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 – (10 questões) 
 

 
(Texto) 
 

 
 
QUESTÃO 01. Analise o trecho abaixo: 
 
“Dizem que a invenção do ar-condicionado foi o maior triunfo do homem sobre a natureza. Mas esse conceito 

acaba de ser atualizado: uma película tecnológica e sustentável que substitui o ar-condicionado é o triunfo 
final da nossa espécie.”. (linhas 1 a 5) 

 
De acordo com as ideias apresentadas no trecho, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Uma película tecnológica e sustentável passa a ser o novo triunfo da espécie humana, substituindo o ar-

condicionado. 
(B) O ar-condicionado sempre foi muito importante para a espécie humana, dessa forma, jamais será 

substituído. 
(C) O novo conceito em refrigeração (película) envolve mais tecnologia e sustentabilidade, no entanto, seu valor 

é muito superior ao do ar-condicionado, inviabilizando, assim, sua aquisição. 
(D) Todas as pessoas deveriam ter no mínimo um ar-condicionado em casa ou no trabalho para passarem a 

maior parte do tempo em um ambiente agradável. 
 
QUESTÃO 02. Considere a seguinte regra gramatical: Assinalam-se com acento agudo as palavras paroxítonas 

terminadas em ditongos, seguidos, ou não, de “s”.  
 
Analise as palavras abaixo retiradas do texto e assinale a alternativa que se encontra acentuada de acordo com 

a regra gramatical acima:  
 
(A) “Elétrica” (linha 10). 
(B) “Película” (linha 19). 
(C) “Eficiência” (linha 11). 
(D) “Plástico” (linha 17). 
 
  



QUESTÃO 03. Analise trecho abaixo. 
 
“Dizem que a invenção do ar-condicionado foi o maior triunfo do homem sobre a natureza. (...)”. (linhas 1 a 2) 
 
Assinale a alternativa que apresenta o melhor sinônimo para substituição da palavra destacada: 
 
(A) Desastre. 
(B) Fracasso. 
(C) Derrota. 
(D) Sucesso. 
 
QUESTÃO 04. Há várias maneiras de formar o plural das palavras seguindo corretamente as regras gramaticais. 

Assinale a alternativa onde o termo no singular retirado do Texto está incorretamente empregado no plural: 
 
(A) “Invenção” (linha 1) – invenções. 
(B) “Triunfo” (linha 2) – triunfos. 
(C) “Telhado” (linha 14) – telhados. 
(D) “Composição” (linha 18) – composiçãos. 
 
QUESTÃO 05. Analise a frase abaixo. 
 
“Quando a película é colocada sobre o telhado de uma casa, a luz solar é refletida por ela, impedindo que a casa 

seja aquecida e fazendo com que o calor seja liberado.”. (linhas 14 a 17) 
 
Sabe-se que todas as palavras abaixo são sinônimas do termo destacado no trecho. Não poderia, contudo, 

substituí-lo devido a erro ortográfico: 
 
(A) Posta. 
(B) Incerida. 
(C) Introduzida. 
(D) Inserta. 
 
QUESTÃO 06. Levando-se em consideração as classificações em singular, plural, feminino e masculino, a palavra 

“revestimento” (linha 20) retirada do Texto está na forma: 
 
(A) Singular e feminina 
(B) Masculina e plural 
(C) Plural e feminina 
(D) Masculina e singular 
 
QUESTÃO 07. Analise a frase abaixo. 
 
“Na casa da minha avó percebi que a panela grande estava em cima do fogão”. 
 
A expressão “panela grande” apresenta, na ordem em que os termos aparecem, respectivamente: 
 
(A) Um pronome e um adjetivo. 
(B) Um adjetivo e um adjetivo. 
(C) Um advérbio e um substantivo. 
(D) Um substantivo e um adjetivo. 
 
QUESTÃO 08. Assinale a alternativa cujo diminutivo da palavra foi efetuado incorretamente: 
 
(A) Abelha – abelhinha. 
(B) Boné – bonezinho. 
(C) Lápis– lapizinho. 
(D) Coqueiro – coqueirinho. 
 



QUESTÃO 09. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que apresenta a resposta correta: 
 
“Eu não quis ir ao cinema _______ estava com dor de cabeça.”. 
 
(A) Porque. 
(B) Por que. 
(C) Por quê. 
(D) Porquê. 
 
QUESTÃO 10. Analise o diálogo abaixo. 

 
De acordo com a ideia apresentada no diálogo, é correto concluir que: 
 
(A) O maior problema dos personagens é a falta de moradia própria. 
(B) O maior problema dos personagens tem nome e se chama: empreendedorismo. 
(C) Pode-se concluir que os personagens são muito agitados na maior parte do tempo. 
(D) Os personagens estão muito parados (inativos) e isso eles consideram um problema. 
 
  



II - PROVA DE MATEMÁTICA (Raciocínio Lógico) – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. O consumo médio de um forno micro-ondas é de 12 kwh (quilowatts hora). Se durante o mês o 

forno é utilizado por 2 horas e 30 minutos, qual será o seu consumo? 
 

(A) 25 kw. 
(B) 27,6 kw. 
(C) 30 kw. 
(D) 32,8 kw. 

 
QUESTÃO 12. Viviane foi ao mercado e realizou a seguinte compra: 

 

Produto Quantidade 
Valor 

Unitário 

Arroz 01 R$ 9,50 

Feijão 03 R$ 7,90 

Óleo 02 R$ 1,55 

Chocolate em Barra 03 R$ 3,95 

Macarrão 05 R$ 1,85 

Sabonete 04 R$ 0,95 

Pasta de Dente 02 R$ 1,35 

 
O valor total desta compra foi: 

 
(A) R$ 27,05. 
(B) R$ 43,85. 
(C) R$ 56,70. 
(D) R$ 63,90. 

 
QUESTÃO 13. Um plantão médico de 12 horas e 30 minutos de duração, com início às 6 horas e 25 minutos da 

manhã, será encerrado às: 
 

(A) 18 horas e 30 minutos. 
(B) 18 horas e 55 minutos.  
(C) 17 horas e 25 minutos. 
(D) 17 horas e 55 minutos. 

 
QUESTÃO 14. O valor relativo do algarismo 7 no número 3.075.290 é: 

 
(A) 7. 
(B) 7.000. 
(C) 70.000. 
(D) 700.000. 

 
QUESTÃO 15. A divisão de 0,81 por 0,003 resultará em: 

 
(A) 0,27. 
(B) 2,7 
(C) 27. 
(D) 270. 

 
  



III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. A constituição Federal em seu artigo 198º afirma que as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 
as seguintes diretrizes: 

 
I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III. Sem a participação da comunidade. 
 
Dos itens acima: 
 
(A) Apenas I e II estão corretos. 
(B) Apenas I e III estão corretos. 
(C) Apenas I e II estão incorretos. 
(D) Apenas II e III estão incorretos. 
 
QUESTÃO 17. O Sistema Estadual de Urgência e Emergência deve ser implementado dentro de uma estratégia 

de “Promoção da Qualidade de Vida” como forma de enfrentamento das causas das urgências. Portanto, 
deve: 

 
(A) Apenas orientar a prevenção dos agravos e a proteção da vida, gerando a manutenção da perspectiva 

assistencial, ou seja, manter uma visão centrada nas consequências dos agravos que geram as urgências de 
maneira a gerar autonomia para indivíduos e coletividades. 

(B) Flexibilizar a prevenção dos agravos e a proteção da vida, proporcionando ao estado a possibilidade de 
implementar ou não as estratégias e diretrizes necessárias para tal atendimento, com uma abordagem 
individualizada e que busque gerar autonomia para indivíduos. 

(C) Descontinuar a prevenção dos agravos e a proteção da vida, gerando uma mudança de perspectiva 
assistencial, ou seja, para uma visão integral e integrada, com uma abordagem individualista e que busque 
gerar dependência a indivíduos e coletividades. 

(D) Valorizar a prevenção dos agravos e a proteção da vida, gerando uma mudança de perspectiva assistencial 
– de uma visão centrada nas consequências dos agravos que geram as urgências, para uma visão integral e 
integrada, com uma abordagem totalizante e que busque gerar autonomia para indivíduos e coletividades.  

 
QUESTÃO 18. Ao visitar casas de famílias onde há pessoas idosas, o agente comunitário de saúde deverá 

verificar, exceto: 
 
(A) Como, com quem mora e o grau de escolaridade. 
(B) Orientar o uso descontinuado de medicações e vitaminas. 
(C) O grau de dependência nas atividades e nas atividades instrumentais da vida diária. 
(D) Se possui cuidador, quem é esse cuidador e o esquema de vacinação. 
 
QUESTÃO 19. Considerando os vários tipos de deficiência (visual, auditiva, física, intelectual), o agente 

comunitário de saúde, ao visitar as famílias nas comunidades, deve se atentar: 
 
(A) As atitudes que o indivíduo apresenta perante o agente comunitário e sua família, e orienta-lo a maneira 

correta de portar-se frente à sociedade. 
(B) Ao custo financeiro que este indivíduo apresenta ao estado e município, e realizar a devidas orientações 

para economia. 
(C) A frequência de pessoas com deficiência nas reuniões da comunidade, na escola, na igreja, na rua, nas 

atividades de esporte e lazer. 
(D) Aos cuidados que cada indivíduo é capaz de ter consigo mesmo e estimular sua autonomia, pois não é 

necessária a ajuda de terceiros para as tarefas do dia a dia. 
 
  



QUESTÃO 20. A violência familiar é definida como: 
 
(A) Toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física e psicológica, a liberdade e o direito 

ao pleno desenvolvimento de um dos membros da família. 
(B) Toda ação que beneficie o bem-estar, a integridade física e psicológica, a liberdade e o direito ao pleno 

desenvolvimento de um dos membros da família menores de idade. 
(C) Uma manifestação de emoções, sentimentos e atitudes que influenciem o bem-estar, a integridade física e 

psicológica, a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um dos membros da família acima de 55 
(cinquenta e cinco) anos. 

(D) Toda ação ou permissão que permita o bem-estar, a integridade física e psicológica, a liberdade e o direito 
ao pleno desenvolvimento de um dos membros da família, sendo mulheres ou crianças e adolescentes. 

 
QUESTÃO 21. Servidor público é o termo utilizado para designar: 
 

(A) O trabalho prestado por colaboradores eleitos pela população municipal através de plebiscito que ocorre a 
cada 2 (dois) anos. 

(B) Todos os funcionários voluntários que trabalham em órgãos e instituições sem fins lucrativos pertencentes 
ao município ou estado. 

(C) As pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração Indireta, com vínculo 
empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. 

(D) Aqueles que prestam serviços ao Estado de maneira direta, através da terceirização da mão de obra exercida 
pelo funcionário, onde seu salário é pago pela empresa contratante. 

 
QUESTÃO 22. Uma das orientações importantes que o agente comunitário de saúde deve fornecer para 

favorecer e permitir que a pessoa com paralisia cerebral se desenvolva com saúde e qualidade de vida é: 
 

(A) Permitir que o indivíduo fique, na cama ou sofá, da maneira que quiser, para que sua estadia seja 
confortável.  

(B) Evitar que a pessoa passe por situações estressantes para que não tenha tensão muscular aumentada e 
movimentos involuntários. 

(C) Realizar a higienização mínima no indivíduo pelo menos 4 (quatro) vezes por semana, garantindo assim sua 
saúde e bem estar. 

(D) Restringir a mudança de posição do indivíduo a no máximo 3 (três) vezes ao dia, para que seu descanso não 
seja perturbado. 

 

QUESTÃO 23. As Atividades Básicas de Vida Diária (AVD) são atividades relacionadas: 
 

(A) Ao autocuidado e que são fundamentais à sobrevivência de qualquer pessoa. 
(B) À participação no meio social e indicam a capacidade de levar uma vida independente na comunidade. 
(C) A liberdade para agir e para tomar decisões. Pode ser definida como se autogovernar. 
(D) A promoção a hábitos saudáveis na alimentação é uma das estratégias para prevenção de doenças e 

promoção à saúde. 
 

QUESTÃO 24. São atribuições dos profissionais da Estratégia Saúde da Família:  
 

I. (__) Somente fiscalizar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 

II. (__) Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e 
quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); 

III. (__) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as 
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local. 

 
Com base na Estratégia Saúde da Família (ESF), classifique os itens acima em verdadeiro (V) e falso (F) e assinale 

a alternativa correta. 
 
(A) V – V – F. 
(B) V – F – V. 
(C) F – V – V. 
(D) F – F – V. 



 
QUESTÃO 25. A portaria nº 648, de 28 de março de 2006, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a: 
 
(A) Fiscalização da Atenção Básica para o Programa Saúde Infanto-Juvenil (PSIJ) e o Programa de Agente de 

Controle Epidemiológico (PACE). 
(B) Organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS). 
(C) Orientação informal da Atenção Básica para o Programa Saúde do Idoso (PSI) e o Programa Agentes 

Comunitários de Saúde Bucal (PACSB). 
(D) Exclusão compulsiva da Atenção Básica para o Programa Saúde da Mulher (PSM) e o Programa Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS). 
 
 

 


