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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; 

 

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

 1   
 

  B   C   D      

 2   A   B   
 

  D 
 

 

 

 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 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 será escrita, terá duração mínima de 60 (sessenta) minutos (1 hora) e máxima de 3 (três) 

horas e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 

alternativas (a, b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta; 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2016 – MUNICÍPIO DE ARABUTÃ - SC 

 

2 
 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Português 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 15 (quinze) 

Total de Questões 35 (trinta e cinco) 

 

 

 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 

PORTUGUÊS 

Texto base para as questões 1 e 2: 

Nenhum ser humano é uma ilha... por isso não perguntem por quem os sinos dobram. Eles dobram 

por cada um, por cada uma, por toda a humanidade. Se grandes são as trevas que se abatem sobre 

nossos espíritos, maiores ainda são as nossas ânsias por luz. (...) As tragédias dão-nos a dimensão 

da inumanidade de que somos capazes. Mas também deixam vir à tona o verdadeiramente humano 

que habita em nós, para além das diferenças de raça, de ideologia e de religião. E esse humano em 

nós faz com que juntos choremos, juntos nos enxuguemos as lágrimas, juntos oremos, juntos 

busquemos a justiça, juntos construamos a paz e juntos renunciemos à vingança.  Leonardo Boff 

 

1. No texto o autor se refere à “dimensão da inumanidade”.  Qual o significado deste termo no texto? 

a) A dimensão do universo em que o planeta está inserido. 

b) A dimensão do que o ser humano provoca em barbáries como guerras, injustiças sociais e 

atos brutais. 

c) A grandeza das catástrofes climáticas como furações, tormentas e tornados. 

d) A capacidade do ser humano ser bom e mau. 

 

2. Marque abaixo a única afirmativa incorreta com relação à interpretação do texto. 

a) O mundo é de todos e tudo o que for feito, o bem ou o mal, atingirá a todos, sem distinção. 

b) A crença na força do ser humano na bondade, na solidariedade e na da força da união da 

humanidade mesmo diante das desgraças. 

c) As tragédias nunca serão maiores do que a força do ser humano em se descobrir humano. 

d) O autor exalta mais a falta de solidariedade e de caridade do que a bondade e o desejo de ser 

bom. 

 

3. Assinale a frase incorreta em relação ao uso da crase. 

a) As compras serão pagas à prazo. 

b) Ontem à tarde choveu torrencialmente. 

c) O seminário será de 14 a 17 de dezembro. 

d) O expediente será das 7 às 13 horas. 

 

4. Marque a opção incorreta em relação ao uso da vírgula. 
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a) Florianópolis, a ilha da magia, tem belas praias. 

b) Os alunos e os professores, saíram afoitos, para embarcar no ônibus. 

c) O paciente chegou de ambulância e o acompanhante, de carro. 

d) A jovem senhora gostava de dançar, viajar, ler e escrever. 

 

5. Assinale o grupo de palavras escritas corretamente. 

a) dia-a-dia, enjôo, jibóia 

b) assembléia, intra-ocular, ensangüentado 

c) anti-séptico, paranóia, conta gotas 

d) pós-operatório, ultrassom, fim de semana 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6. No tabloide fornecido por uma loja, um fogão está à venda por R$ 699,00 com pagamento à vista 

ou no carnê em 16 vezes de R$ 69,90 cada. Se o cliente optar pela compra a prazo ele vai pagar:  

a) R$ 1 288,80  

b) R$ 1 118,40  

c) R$ 968,90 

d) R$ 1 098,48 

 

7. Uma torneira mal fechada goteja 100 vezes a cada 5 minutos. A capacidade média de cada gota é 

de . A quantidade de água que vaza da torneira em uma hora é de: 

a) 4,5 litros 

b) 3,2 litros 

c) 2,8 litros 

d) 2,4 litros 

 

8. Um carro sai de Arabutã-SC, com o hodômetro (marcador da quilometragem) marcando 37 678 

quilômetros e vai para Florianópolis-SC que fica distante de Arabutã aproximadamente 478 

quilômetros. Ao chegar em Florianópolis o hodômetro estará marcando: 

a) 38 156 km 

b) 38 246 km 

c) 37 146 km 

d) 37 200 km 
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9. Maria Bonita foi abastecer seu carro. O tanque estava praticamente vazio, tanto é que couberam 38 litros 

de combustível no tanque. Se o preço da gasolina era de R$ 3,60 ao litro, então Maria Bonita gastou para 

abastecer o seu carro: 

a) R$ 125,80 

b) R$ 126,60 

c) R$ 136,80 

d) R$ 136,40 

 

10. Joãozinho saiu para acampar com amigos. Desejoso para pedalar partiu na sua magrela a uma 

velocidade constante de 20 km/h. Meia hora depois de ele ter partido, a irmã percebeu que ele havia 

esquecido o lanche. Seguindo com o carro a mesma rodovia que o irmão tinha ido, foi à procura dele 

à uma velocidade constante de 60 km/h. A distância e o tempo respectivamente que a irmã percorreu 

até encontrar Joãozinho foram de: 

a) 15 km e 15 min 

b) 10 km e 30 min 

c) 20 km e 30 min 

d) 20 km e 15 min 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11. Em 5 de novembro de 2016 completou um ano do rompimento da barragem do Fundão, da 

Mineradora Samarco, alagando de lama e rejeitos de minerais quilômetros de terras e rios. Em qual 

cidade ocorreu esta tragédia? 

a) Araxá 

b) Mariana 

c) Bento Rodrigues 

d) Diamantina 

 

12. Em 2016 completa 100 anos do fim de um dos principais conflitos envolvendo o Estado de Santa 

Catarina, o qual manchou de sangue as terras do oeste catarinense. Qual foi este conflito? 

a) Guerra do Contestado 

b) Guerra Farroupilha 

c) Guerra da Questão de Palmas 
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d) Guerra dos Queimados 

 

13. Qual dos 295 municípios do Estado de Santa Catarina tem a maior população? 

a) Florianópolis 

b) Joinville 

c) Blumenau 

d) Lages 

 

14. Convencionou-se a realização das mais diversas campanhas de alerta e conscientização da 

população relacionando o tema a alguma cor, como é o caso do Outubro Rosa, do Novembro Azul e 

do Setembro Amarelo.  O Setembro Amarelo está relacionado a qual tema? 

a) Acidentes no Trabalho 

b) Acidentes de Trânsito 

c) Câncer de Boca e de Garganta 

d) Prevenção ao Suicídio 

 

15. Qual o significado do nome “Arabutã”, na língua Guarani? 

a) Prosperidade 

b) Terra fértil 

c) Pau-brasil 

d) Água boa 

 

INFORMÁTICA 

16. Ao ler as normas para redação de um relatório de trabalho, um profissional encontrou a 

recomendação para a utilizar as letras em tamanho 10 para o texto e tamanho 12 para os títulos. Qual 

dos recursos abaixo, este profissional deverá executar no Word para atender a recomendação:  

a) Formatação de parágrafo. 

b) Formatação de página. 

c) Formatação de fonte. 

d) Formatação de recuos. 

 

17. Qual é o atalho utilizado para abrir uma nova página de pesquisa, ao utilizar o navegador de 

internet Google Chrome: 
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a) CTRL T 

b) CTRL D 

c) CTRL N 

d) CTRL F 

 

18. No Sistema Operacional Windows, para gerenciar os arquivos, pastas e programas utilizamos o: 

a) Windows explorer. 

b) Painel de controle. 

c) Windows update. 

d) Windows media player. 

 

19. No Microsoft Power Point, para iniciar uma apresentação a partir do começo, utilizamos  a 

seguinte tecla de atalho:  

a) F2. 

b) F3. 

c) F1. 

d) F5. 

 

20. Com relação ao Microsoft Excel 2010, observe a planilha a seguir: 

 

 

 

Assinale a alternativa que contém o valor que será exibido na célula C1, após ser preenchida com a 

fórmula =MÉDIA(A2:B3) 

a) 8 

b) 7 

c) 6 

d) 28 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Assinale a alternativa que contém atividade que não é de competência do Agente Comunitário de 

Saúde:  

a) A verificação da pressão arterial; 

b) Participar das ações de educação para a saúde individual e coletiva; 

c) Estimular a comunidade para participar das ações de promoção da saúde;  

d) Realização de visitas domiciliares periódicas; 

 

22. A toxoplasmose pode ser transmitida para os seres humanos por: 

a) Picada de inseto 

b) Ingestão de carne de frango 

c) Pelo contato com áreas contaminadas por dejetos de gatos 

d) Contato com pássaros, especialmente os pombos 

 

23. A Constituição Federal do Brasil promulgada em 1988, diz no  Artigo 196 que  a saúde é: 

a) Direito exclusivo da criança, do adolescente, da gestante e do idoso, garantido mediante 

programas permanentes de proteção e promoção da saúde. 

b) Dever apenas do Estado e do Poder público, garantido mediante programas de saúde como a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

c) Direito de todos e dever da Federação, garantido através do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI) que visa a vacinação e proteção de todas as crianças menores de 5 anos, 

gestantes e idosos em situação permanente de risco. 

d) Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e econômicas que 

visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

24. As ações e serviços públicos de sa de e os servi os privados contratados ou conveniados que 

integram o  istema  nico de  a de      , são desenvolvidos obedecendo os seguintes princípios  

I - Solidariedade 

II - Universalidade 

III - Integralidade 

IV - Liberdade 

V - Participação da comunidade 
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Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) II, III e V 

c) III, IV e V 

d) I, IV e V 

 

25. A  strat gia  a de da  amília visa à reorgani a ão da aten ão b sica no  aís, de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde, para o seu funcionamento é necessário a existência de equipe 

multiprofissional composta por, no mínimo: 

a) Um Médico, Um Odontólogo, Um Enfermeiro, Um Auxiliar ou Técnico de enfermagem e 

Agentes comunitários de saúde. 

b) Um Médico, Um Nutricionista, Um Auxiliar ou Técnico de enfermagem e Agentes 

comunitários de saúde. 

c) Um Médico, Um Assistente Social, Um Auxiliar ou Técnico de enfermagem e Agentes 

comunitários de saúde. 

d) Um Médico, Um Enfermeiro, Um Auxiliar ou Técnico de enfermagem e Agentes 

comunitários de saúde. 

 

26. Segundo a Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 

Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), e a 

Portaria no 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Politica Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes  omunit rios de  a de   A   .  ada A   deve 

reali ar as a  es em uma micro rea sob sua responsabilidade, cu a popula ão não ultrapasse: 

a) 1500 pessoas 

b) 850 pessoas 

c) 500 pessoas 

d) 750 pessoas 

 

27. O Agente Comunitário de saúde quando visitar famílias com Recém Nascido faz orientação  

sobre o aleitamento materno que deve: 

a) Ser exclusivo até o 6º mês de vida 
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b) Ser intercalado com água ou chá a partir do segundo mês, especialmente se o bebê tiver 

cólica. 

c) Ser exclusivo até os 12 meses  

d) Ser acrescentado nos intervalos das mamadas água fervida ou filtrada, desde os primeiros 

dias de vida 

 

28. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS , cujo agente etiológico é o vírus da 

imunodeficiência humana – HIV, é considerada uma doença crônica, não só pelo prolongado período 

de incubação, como também pelos avanços terapêuticos que permitem uma sobrevida cada vez 

maior, porém continua sendo um grave problema de saúde pública e sua incidência aumenta em todo 

o mundo. A transmissão desse vírus se dá através dos seguintes líquidos (secreções) produzidas pelo 

corpo humano, EXCETO: 

a) Sangue  

b) Leite materno  

c) Urina 

d) Esperma 

 

29. Um dos grandes avanços das ciências médicas foi a descoberta das vacinas, pois por meio delas 

previne-se várias doenças o que permitiu entre outras coisas a diminuição da mortalidade infantil e o 

aumento da expectativa de vida. São doenças que podem ser prevenidas pelas vacinas: 

I - Diabetes Mellitus 

II - Hepatite B 

III - Hanseníase 

IV - Sarampo 

V - Febre Amarela 

Está Correto o que se afirme em: 

a) I, III e V 

b) II, IV e V 

c) I, II e III 

d) II, III e IV 
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30. Sistema de Informação em Saúde -SIS é um mecanismo de coleta, processamento, análise e 

transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de 

saúde. O Sistema que contém as informações sobre os óbitos é: 

a) SINASC 

b) E-SUS 

c) SINAN 

d) SIM 

 

31. Pessoa em situação de risco é aquele que tem maior probabilidade de adoecer. Considera-se 

pessoa em situação de risco, EXCETO: 

a) Gestante Hipertensa (com pressão alta) 

b) Criança prematura 

c) Criança bem nutrida  

d) Pessoa que usa droga ilícita 

 

32. São doenças de notificação compulsória (obrigatória): 

I - Diabetes mellitus 

II - Tuberculose 

III - Hipertensão Arterial 

IV - Dengue 

V - Hepatite B 

Está Correto o que se afirma em: 

a) I, III e V 

b) II, III e V 

c) II, IV e V 

d) III, IV e V 

 

33. A hanseníase é uma doença infecto contagiosa causada por um microrganismo (bactéria) 

denominado Mycobacterium leprae. Sua transmissão se dá: 

a) Por via genital 

b) Por transfusão de sangue  

c) Por via congénita 

d) Por via aérea superior (mucosa nasal e orofaringe) 
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34. O termo “Diabetes Mellitus”  DM  refere-se a um transtorno metabólico de etiologias 

heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia (Taxa elevada de glicose no sangue) e distúrbios no 

metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação 

da insulina. A probabilidade de apresentar diabetes depende da presença de fatores de risco que são; 

I - História de pai ou mãe com diabetes; 

II - Atividade física diária 

III - Obesidade  

IV - Hipertensão arterial 

V - Peso dentro do normal 

Está correto o que se afirma em: 

a) II, III e IV 

b) III, IV e V 

c) I, II e V 

d) I, III e IV 

 

35. O mês de novembro é internacionalmente dedicado às ações relacionadas à saúde do homem. 

Nesse mês orienta-se ações de prevenção para a saúde do homem especialmente referentes ao 

combate do câncer de: 

a) Pulmão  

b) Próstata 

c) Bexiga 

d) Intestino 

 

 


