
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ - SC 

 

1 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 04 alternativas 

(a, b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Observe as manchetes de jornais e assinale a alternativa que apresenta os vocábulos que poderão 

substituir, sem alteração de sentido e na ordem apresentada, as palavras em destaque: 

I - ONU proíbe acesso a portos de navios que violaram sanções à Coreia do Norte.  

II - Ministério da Saúde anuncia repasse anual de R$ 5,7 milhões para duas UPAs em SC. 

III - Professor ressalta que cuidado com a árvore precisa ser passado por gerações. 

IV - Diretora da Fundema defende que a arborização pública é imprescindível. 

V - Empresa de São Bento lança nova linha de produtos para bares e restaurantes. 

a) praticaram – suspende – recorda – expressiva –arma 

b) aceitaram – divulga – recorda – ineficaz – arremessa  

c) votaram – aceita – explica – insuficiente – arremessa  

d) infringiram – divulga – ressalva – indispensável – difunde 

2 - Assinale a alternativa na qual os vocábulos, respectivamente, completam as lacunas apresentadas: 

- Ela é tão livre que um dia será presa. 

- Presa________________? 

- Por excesso de liberdade. 

- Mas essa liberdade é inocente? 

- É. Até mesmo ingênua. 

- Então ______________ a prisão? 

- _______________ a liberdade ofende. 

(Clarice Lispector) 

a) por quê - por quê – porque 

b) por quê - por que – porque 

c) por que – porque – por que 

d) porquê – porque – por que 
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3 - Considerando as palavras em destaque, assinale a alternativa que possui uma incoerência, 

considerando a vigente ortografia: 

a) Precisei consertar meu micro-ondas; 

b) Aquelas idéias não saiam da minha cabeça. 

c) Preocupei-me, pois o voo 454 estava atrasado. 

d) Muitas pessoas precisam realizar uma reeducação alimentar. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - O proprietário de uma empresa distribuiu uma certa quantia de dinheiro para seus funcionários 

referente à participação nos resultados. A quinta parte foi para os funcionários do setor 

administrativo, a terça parte para o setor de produção, o triplo da diferença entre os dois primeiros 

foi para os funcionários da expedição e logística e R$ 100,00 para sua secretária. O valor total de 

dinheiro distribuído foi de:  

a) R$ 600,00 

b) R$ 880,00 

c) R$ 1 500,00 

d) R$ 1 750,00 

 

5 - As raízes da equação , são o primeiro e segundo termos de uma sequência 

numérica crescente. O quinto termo dessa sequência é: 

a) 30 

b) 24 

c) 18 

d) 16 

 

6 - Uma torneira de pia mal fechada pinga constantemente 105 gotas por minuto. Se essa torneira 

permanecer mal fechada durante 30 dias e sabendo que o volume de 35 gotas equivale a 8,5 

milímetros (ml), o volume aproximado de água desperdiçada nesse período será de: 

a)  

b)  
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c)  

d)  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - A alternativa que completa corretamente o excerto está em: 

“Arabutã foi distrito de Concórdia no período de ____________ até 31 de março de_________ , 

quando foi votado ______________ pela emancipação, tornando-se, no dia 12 de Dezembro 

de________________, um Município politicamente emancipado. A emancipação política ocorreu 

com a posse do primeiro prefeito, em 1 de janeiro de_____________.” 

Fonte: http://www.arabuta.sc.gov.br/municipio/index/codMapaItem/6758 Acesso em 10/10/2017.  

a) 1940 – 1991 – o plebiscito - 1991 - 1991 

b) 1938 – 1992 – o voto direto - 1992 - 1993 

c) 1938 – 1991 – o plebiscito - 1991 - 1993 

d) 1939 – 1991 – a consulta pública - 1991 – 1993 

8 - Segundo o artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998 a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de:   

a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência  

b) legalidade, impessoalidade, moralidade, privacidade e eficiência  

c) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economia   

d) isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade e economia 

9 - Há uma tendência ________________ de migração das populações das áreas rurais para as 

cidades. Estimativas apontam que, por volta de 2030, duas de cada três pessoas estarão vivendo em 

áreas___________________ , com a maior parte do crescimento concentrado em países em 

desenvolvimento. Na América do Sul, os números são bem expressivos, 75% já vivem em cidades. 

As populações residentes nas grandes cidades serão afetadas de forma cada vez mais evidente pelas 

mudanças________________, caracterizadas pelo aumento de eventos extremos como: temperaturas 

http://www.arabuta.sc.gov.br/municipio/index/codMapaItem/6758%20Acesso%20em%2010/10/2017
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elevadas, enchentes, _______________________, secas e frios intensos, etc. Mas, ao mesmo tempo 

em que as populações de áreas urbanas serão mais afetadas pelo clima, são também elas os vetores 

das grandes emissões de_______________________________. Fonte: 

http://edsongrandisoli.wixsite.com/livro-mc.  Acesso em 08/10/2017  

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. 

a) global – rurais – econômicas  – tempestades – raios e trovões 

b) local – urbanas – geográficas  – temporais - meteoros 

c) global – urbanas – climáticas – tempestades - gases de efeito estufa 

d) regional – rurais – climáticas – tempestades – gases tóxicos 

10 - No Art. 6º da Lei Orgânica do Município de Arabutã delibera-se o que é de competência do 

município, em comum com a União, com os Estados e com o Distrito Federal. Dos artigos abaixo 

relacionados podemos afirmar:  

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 

patrimônio público; 

II - cuidar da saúde assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência; 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico cultural, os 

monumentos e as paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural; 

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em quaisquer de suas formas; 

a) Todas as alternativas estão corretas, exceto a alternativa V. 

b) Todas as alternativas estão corretas.  

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a alternativa II e VI. 

http://edsongrandisoli.wixsite.com/livro-mc
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d) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

11 - Em relação à visita domiciliar (VD) assinale as alternativas abaixo com (V) para verdadeiro e (F) 

para falso. 

(   ) A visita domiciliar é um instrumento de assistência à saúde voltada a prestar atendimento no 

domicílio, orientar, levantar possíveis soluções para os problemas de saúde, sendo exclusivamente 

realizada pelo agente comunitário de saúde como integrante da equipe.  

(  ) Deve garantir atendimento holístico por parte dos profissionais, sendo, portanto, importante a 

compreensão dos aspectos psicológicos, afetivos, sociais e biológicos do usuário e família 

cuidados.  

(  ) Ela não proporciona visão ampla das reais condições de vida da família e tampouco, possibilita 

uma interação em ambiente tanto familiar, quanto social, através do conhecimento de seu 

cotidiano, de sua cultura, seus costumes, suas crenças, o que não torna essas vivências 

enriquecedoras para ambos.  

(   ) Suas principais limitações são os horários de trabalho e afazeres domésticos, que podem  

impossibilitar ou dificultar a sua realização, como também a falta de planejamento dos 

profissionais , a visita pode ser perda de tempo.  

(  ) O sucesso de uma visita domiciliar é necessário depende dos passos como o planejamento, 

execução, registro de dados, avaliação.  

 A sequência correta é: 

a) F, V, F, V, V  

b) F, V, F, F, V 

c) F, F, F, V, V 

d) V, V, F, F, V 
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12 - Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto é, 

tem maior possibilidade ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. São exemplos de situação de 

risco exceto: 

a) Bebês que nascem com menos de dois quilos e meio. 

b) Pessoas com deficiência que não têm acesso às ações e serviços de saúde, sejam estes de 

promoção, proteção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação. 

c) Pessoas que precisam de cuidadores, mas não possuem alguém que exerça essa função. 

d) Filhos de mães que não fumam, não bebem bebidas alcoólicas e não usam drogas na 

gravidez. 

13 - O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária do trabalho do agente 

comunitário de saúde.  Ele vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo 

ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde. Entre as ações de prevenção das 

doenças e promoção à saúde, estão, exceto: 

a) O incentivo ao cumprimento do calendário vacinal. 

b) A busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas. 

c) A prevenção de acidentes na infância. 

d) Orientar as mães para que mantenham enfaixado o coto umbilical até que o coto se 

desprenda espontaneamente. 

14 - O esquema vacinal da criança pode ser alterado de tempos em tempos ou sofrer adaptações 

regionais. Recomenda-se que o agente comunitário de saúde sempre converse com a enfermeira ou 

com o médico da sua equipe para se manter atualizado(a) sobre o esquema vacinal adotado em seu 

município. Atualmente são vacinas integrantes do esquema de vacinas da criança até os 12 meses de 

vida: 

a) bcg id, febre amarela, hepatite b, hepatite c, rotavírus 

b) hepatite b, penta/dtp, bcg id, rotavírus, febre amarela 

c) hepatite b, penta/dtp, bcg id, rotavírus, meningocócica c, hepatite c 
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d) bcg id, febre amarela, hepatite b, hepatite c, rotavírus,  tríplice viral 

15 - A estratégia saúde da família (ESF) possui “a delimitação da área de abrangência para 

atendimento de uma equipe de saúde” que se entende ser: 

a) O atendimento domiciliar. 

b) A microárea.  

c) A área adscrita. 

d) O atendimento de até 750 pessoas. 

16 - As doenças sexualmente transmissíveis podem ter origens de vários microorganismos 

patológicos. Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que não se refere à origem bacteriana: 

a) Sífilis 

b) Linfogranuloma venéreo 

c) Gonorreia 

d) Hepatite B 

17 - Na constituição federal foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS) que passou a oferecer a todos 

os brasileiros acesso gratuito e universal. Qual o ano que o SUS foi criado? 

a) 1987 

b) 1989 

c) 1988 

d) 1986 

18 - A diabetes mellitus(dm), é uma doença que vem crescendo na população brasileira, com maior 

prevalência na população adulta. Sobre a diabetes mellitus assinale a alternativa incorreta. 

a) É uma doença infectocontagiosa. 

b) Necessita de controle rigoroso para evitar complicações agudas e crônicas. 

c) A prática regular de atividade física e o uso correto de medicamentos auxiliam no 

tratamento.  
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d) A obesidade é um fator de risco. 

19 - De acordo com a lei nº 8.142/90, a conferência de saúde se reúne com a representação dos vários 

segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a elaboração da política de 

saúde a cada: 

    a) 4 ( quatro anos) 

    b) 5 (cinco anos) 

    c) 3 ( três anos) 

    d) 4 ( semestres) 

20 - São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa incorreta: 

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde. 

b) Igualdade e resolutividade. 

c) Controle das contas do fundo de saúde.    

d) Participação da comunidade. 

 

 

 


