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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; 

 

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

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

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

forem guardados os Cartões Resposta e as Provas; 

 

 A Prova será escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 3HORAS (três 

horas) e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 

alternativas (a, b, c, d, e), 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 07 (sete) 

Conhecimentos Específicos  07 (sete) 

TOTAL 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 objetivas 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Há erro de concordância nominal na frase: 

a) Nenhuns motivos me fariam ir. 

b) Estavam bastante fracos. 

c) – Muito obrigada, disse a mulher. 

d) As crianças mesmas consertariam tudo. 

e) Levou camisa, calça e bermuda velhos. 

2 - Marque a opção em que as palavras grifadas são adjetivos. 

a) As rápidas transformações serão mais asfixiantes. 

b) Infelizmente não podemos mais parar o mundo. 

c) O homem comum pode criar outras condições de vidas. 

d) O ano dois mil passou a ser um ponto de referência. 

e) Veja a resposta amanhã. 

3 - Assinale a alternativa gramaticamente incorreta: 

a) Ele é contra eu estar aqui. 

b) Como eu estava doente não houve palestra. 

c) Ele é contra mim, estar aqui é um crime. 

d) Não se vá sem eu. 

e) Não haveria entre mim e ti entendimento possível. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - André tem que tomar um comprimido do remédio A, de 3 em 3 horas, um comprimido do 

remédio B de 5 em 5 horas e dois comprimido do remédio C de 6 em 6 horas. O tratamento 

com os comprimidos iniciou tomando, simultaneamente, a dose recomendada de cada remédio 

às 12 horas de segunda-feira. O próximo dia da semana que ele irá tomar as 3 doses 

simultaneamente será em: 

a) Um sábado 

b) Um domingo 

c) Uma segunda-feira 
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d) Uma terça-feira 

e) Uma sexta-feira 

5 - Certo milionário resolveu dividir parte de sua fortuna entre três sobrinhas de forma que a 

divisão fosse diretamente proporcional às suas idades. As moças tinham 16,18 e 21 anos. A 

quantia a ser dividida era de R$ 631 950,00. A quantia que a mais velha recebeu foi de: 

a) 241 290,00  

b)  214 700,00  

c) 207 000,00   

d) 184 700,00  

e) 157 200,00 

6 - Numa cidade brasileira, a taxa de mortalidade infantil antes de completar um ano era de 3%. 

Se num certo ano nasceram nesta cidade 500 crianças, a previsão do número de crianças que 

deverão viver mais de um ano é de: 

a) 150 

b) 310 

c) 470 

d) 497 

e) 485 

CONHECIMENTOS GERAIS 

7- A instalação do Município de Itá contou com a presença do então Vice-Governador de Santa 

Catarina, Heriberto Hulsen, na data de ____________. 

a) 13 de outubro de 1956 

b) 13 de outubro de 1958 

c) 13 de dezembro de 1956 

d) 13 de dezembro de 1958 

e) 13 de novembro de 1956 

8 – O Marco inicial da construção da cidade nova de Itá foi implantado em 13 de dezembro de 

1981, na praça central, sendo a obra formada por uma grande pedra amarrada entre dois troncos de 

madeira. De qual madeira são os troncos e o que representa este marco? 

a) Grápia, representando a força do povo 
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b) Imbuia, representando o ciclo dos balseiros 

c) Cerejeira, representando a força das águas 

d) Cedro, representando a coragem do povo 

e) Sassafrás, representando o ciclo dos balseiros 

9 - Qual é o maior município de Santa Catarina em extensão territorial? 

a) Florianópolis 

b) Joinville 

c) Lages 

d) Curitibanos 

e) Jaraguá do Sul 

10 – Quais os cargos que representam os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no 

município, respectivamente? 

a) Promotor, Vereador e Prefeito 

b) Prefeito, Juiz e Vereador 

c) Prefeito, Vereadores e Juiz/Promotor 

d) Vereadores, Promotor e Prefeito 

e) Juiz, Prefeito e Vereador 

11 – Dentre as causas para a colonização da região do Alto Uruguai Catarinense estão: construção 

da estrada de ferro, a saturação das terras em colônias do Rio Grande do Sul, abundância de matas, 

as terras férteis e a facilidade para adquiri-las. A extração da madeira tornou-se uma das principais 

fontes de renda dos imigrantes que aqui se instalaram. Qual foi o principal meio de transporte da 

madeira da região para a Argentina? 

a) Trem 

b) Carroças 

c) Balsas 

d) Caminhões 

e) Junta de bois 

12 – Assinale abaixo o nome da microrregião a qual o Município de Itá pertence: 

a) Baixo Uruguai Catarinense 
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b) Grande Oeste Catarinense 

c) Alto Rio Irani 

d) Extremo Oeste Catarinense 

e) Alto Uruguai Catarinense 

13 – Quantos municípios tem o Estado de Santa Catarina? 

a) 293 

b) 302 

c) 255 

d) 295 

e) 278 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

14-                                uma etapa fundamental e prioritária no trabalho dos Agentes 

Comunitários de Saúde - ACS. O acompanhamento deve ser feito para                                  

                                                                                    . Na visita 

domiciliar às famíl                     recém-nascidas (0 a 28 dias), o ACS deve  verificar 

I- (  ) - Se já foi feito o teste do pezinho; 

II- (  ) - Se já foram realizadas as vacinas – contra a febre amarela e  hepatite B; 

III- (  ) -                                                       ; 

IV- (  ) - Se tem  assaduras; 

V- (  ) - Se o bebe é pesado diariamente.  

Está correto o que se afirma em 

a) I, II e III 

b) I, III e V 

c) III, IV e V 

d) I, III e IV 

e) II, III e IV 

15- Durante a vida possuímos dois tipos diferentes de dentição: a de leite e a permanente. Os dentes de leite 

aparecem por volta dos  

a)  10 meses. 
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b)  6 meses. 

c)  9 meses 

d)  3 meses 

e)  12 meses 

16- Os acidentes estão entre as principais causas de morte na infância e podem comprometer o futuro e o 

desenvolvimento da criança. São cuidados gerais na prevenção de acidentes: 

I- (  ) - Guardar fora do alcance da criança objetos pontiagudos e cortantes. 

II- (  ) - Deixar ao alcance da criança produtos químicos de limpeza. 

III- (  ) - D    -las perto do fogão. 

IV- (  ) - Deixá-las brincar com sacos plásticos e  cordões 

V- ( ) - Tampar as tomadas que estão ao alcance das crianças, para evitar choques elétricos. 

Está coreto o que se afirma em 

a) I e II 

b)  III e IV 

c)  IV e V 

d)  I e V 

e)  II e IV 

17-                                                               , valoriza a varie                     

quantidade e qualidade, naturalmente colorida seguindo as seguintes recomendações  

a) Fazer                                         , almoço e jantar) e três lanches saudáveis por dia. 

b)  Comer  diariamente pelo menos uma porção de legume e verdura como parte das refeições e quatro 

porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. 

c)  Comer  feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, cinco vezes por semana. 

d)  Consumir , no mínimo, uma porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. 

e)  Beber no máximo 2 copos de água por dia. 

18- Hipertensão arterial é                                                                            , 

ficando acima dos valores considerados normais.                                                      

arterial estiver maior ou igual a 140/90 mmHg. Os fatores de risco que podem levar as pessoas a se 

tornarem hipertensas são 

I- (  ) - Excesso de peso, alimentação rica em gorduras e excesso de sal. 

II- (  ) - Diabéticose pessoas com familiares hipertensos. 
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III- (  ) - Prática de atividade física regular. 

IV- (  ) - Consumo de frutas, verduras e legumes. 

Está correto o que se afirma em 

a)  I e III 

b)  I e IV 

c)  II e III 

d)  III e IV 

e)  I e II 

19- Diabetes Mellitus é uma doença que acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina, 

tendo como sinais e sintomas 

a)  Aumento do volume de urina e  sede intensa; 

b)  Aumento do volume de urina e perda do apetite; 

c)  Diarreia e ganho de peso; 

d)  Diarreia e fome excessiva  

e)  Diminuição do volume de urina e aumento de peso 

20- AIDS é uma DST causada por um vírus chamado HIV. Ele age destruindo as células que fazem a 

defesa do corpo contra as doenças – os glóbulos brancos. O HIV passa de uma pessoa infectada para outra 

por meio de 

I- (  ) – Aperto de mão 

II- (  ) – Sangue  

III- (  ) – Esperma  

IV- (  ) – Abraço 

V- (  ) – Líquido vaginal 

Está correto o que se afirma em 

a)  I, II e III 

b)  II, III e V 

c)  III, IV e V 

d)  I, III e IV 

e)  II, IV e V 


