PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA- SC
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CANDIDATO:__________________________________________
ATENÇÃO
Fica terminantemente proibido aos candidatos:
 Comunicar-se com outros candidatos.
 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
 Sair com material referente à prova.
 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas
01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe
nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA,
use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.
05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese
alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – Uma hora após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso Público.
11. A duração da prova será de Quatro Horas.

O MACACO PERDEU A BANANA
O macaco estava comendo uma banana
num galho de pau quando a fruta lhe
escorregou da mão e caiu num oco de árvore.
O macaco desceu e pediu que o pau lhe desse
a banana.
— Pau me dá minha banana!
O pé de pau nem-como-cousa. O macaco
foi ter com o ferreiro e pediu que viesse com o
machado cortar o pau.
— Ferreiro, traga o machado para cortar
o pau que ficou com a banana!
O ferreiro nem se importou. O macaco
procurou o soldado a quem pediu que
prendesse o ferreiro. O soldado não quis. O
macaco foi ao rei para mandar o soldado
prender o ferreiro para este ir com o machado
cortar o pau que tinha a banana.
O rei não prestou atenção. O macaco
apelou para a rainha. A rainha não o ouviu.
O macaco foi ao rato para roer a roupa
da rainha. O rato recusou. O macaco recorreu
ao gato para comer o rato. O gato nem ligou.
O macaco foi ao cachorro para morder o gato.
O cachorro recusou. O macaco procurou a
onça para comer o cachorro. A onça não esteve
pelos autos. O macaco foi ao caçador para
matar a onça. O caçador se negou. O macaco
foi até a morte.
A morte ficou com pena do macaco e
ameaçou o caçador, este procurou a onça, que
perseguiu o cachorro, que seguiu o gato, que
correu o rato, que quis roer a roupa da rainha,
que mandou o rei, que ordenou ao soldado
que quis prender o ferreiro, que cortou com o
machado o pau, de onde o macaco tirou a
banana e comeu.
Contos Tradicionais do Brasil para
crianças/Luís Cãmara Cascudo; O Macaco Perdeu a
Banana, Coleção Literatura em Minha Casa. 4ª série. v.
5. Tradição Popular; São Paulo: Global, 2003

01. No trecho “A morte ficou com pena do
macaco e ameaçou o caçador, este procurou a
onça, que perseguiu o cachorro...”.

A palavra destacada refere-se
A) Ao macaco;
B) Ao caçador;
C) A morte;
D) A onça.
02. Na frase. “A onça não esteve pelos autos”.
Isso significa dizer que:
A) A onça não demonstrou interesse ao
pedido do macaco;
B) A onça atendeu ao pedido do macaco;
C) A onça mostrou interesse pela história do
macaco;
D) A onça se esmerou para atender ao pedido
do macaco.
03. “O macaco recorreu ao gato para comer o
rato”.
A palavra em destaque pode ser substituída se
prejuízo em seu sentido pela palavra:
A) Apelou;
B) Correu;
C) Chamou;
D) Gritou.
04. Das palavras abaixo qual está com a
separação silábica incorreta:
A) es-cor-re-gou;
B) ma-cha-do;
C) ca-cho- rro;
D) pren-des-se.
05.Qual das palavras abaixo é uma oxítona?
A) Árvore;
B) Gato;
C) Apelou;
D) Quis.
06. Quanto à posição da sílaba tônica das
palavras:
projetil – conluio – vândalo e piau, são:
A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona e
oxítona;
B) Oxítona –paroxítona – proparoxítona e
paroxítona;
C) Paroxítona – oxítona – proparoxítona e
paroxítona.

D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona e
oxítona.
07. O correto é usar “Ç” em qual palavra:
A) Macisso;
B) Obsessão;
C) Submissão;
D) Missão.
08. Identifique na frase onde a crase está
empregada incorretamente:
A) Posso entregar a moto à ela?
B) O encontro será às 9 horas!
C) As informações foram solicitadas à
diretora.
D) Você já foi à Brasília?
09. “O macaco estava comendo uma banana
num galho de pau quando a fruta lhe
escorregou da mão e caiu num oco de árvore”.
A palavra destaca no trecho é um
A) Verbo;
B) Sinônimo;
C) Adjetivo;
D) Pronome.
10. Substantivos dão nomes aos seres e coisas.
Considerando isso, são somente substantivos
as palavras na sequência:
A) Machado, macaco, roer.
B) Rato, onça, rei.
C) Banana, pau, comer.
D) Rainha, roupa, atenção
11. Na construção do edifício Empire State, em
Nova York, nos Estados Unidos, foram
utilizados 10 milhões de tijolos. O prédio tem
381 metros de altura, 6.500 janelas e 73
elevadores. Em seu topo, foi instalada uma
antena com 67 metros de altura.
Fonte: Marcelo Duarte. O guia do curioso, São Paulo:
Panda Books, 2005.

Podemos afirmar que a altura total do edifício
mais sua antena é de:
A) 448 metros.

B) 381 metros;
C) 67 metros.
D) nenhuma das anteriores.
12. O coração de uma pessoa adulta bate, em
média 72 vezes por minuto.
Quantas vezes o coração bate em 23 minutos?
A) 1658 vezes;
B) 1656 vezes;
C) 1500 vezes;
D) 7600 vezes.
13. João ao escovar os dentes deixa a torneira
aberta, que gasta cerca de 15 litros de agua a
cada minuto. Se João levar 06 minutos para
escovar os dentes quantos litros de água vai
gastar.
A) 80 litros;
B) 90 litros;
C) 60 litros;
D) 70 litros.
14. Calcule o valor da expressão 5 X (8 + 5) =
A) 65;
B) 45;
C) 75;
D) 55.
15. Ana recebeu R$ 75,00 de mesada. Comprou
uma boneca que custou R$ 18,00. Do que
sobrou gastou a metade no parque de
diversões. Ao retornar para casa viu que ela
ainda tinha.
A) R$ 28,00;
B) R$ 57,00;
C) R$ 28,50;
D) R$ 57,50.
16. Sabemos que a região de Criciúma é
produtora de carvão que é utilizado tanto pela
indústria como na economia doméstica. Sobre
a origem do carvão é correto afirmar que
A) É somente de origem vegetal;
B) É somente de origem mineral;
C) É de origem vegetal e mineral;
D) nenhuma das anteriores.

17. Podemos afirmar que o tomate é:
A) Um vegetal;
B) Uma fruta;
C) Uma verdura;
D) Um mineral.
18. A rizicultura é a cultura:
A) Do milho;
B) Das raízes como a batata;
C) Do Arroz;
D) Da abóbora.
19. Quem é o(a) atual presidente da câmara de
vereadores de Massaranduba-SC?
A) Vanderlei Sasse;
B) Silvio Mainka;
C) Pier Gustavo Berri;
D) Suzane E. F. Reinke.

24. Na digitação de um texto (word) qual é a
função da tecla Backspace?
A) Apagar o caractere à esquerda do cursor.
B) Escrever letras maiúsculas.
C) Apagar o caractere à direita do cursos.
D) Escrever letras minúsculas.
25. Quando o usuário iniciar o sistema
operacional ele irá ter primeiramente contato
com a área de trabalho. Ali é possível o
usuário CRIAR:
A) Somente arquivos.
B) Somente pastas.
C) Somente atalhos, pastas e arquivos.
D) Nenhuma das anteriores.

21. Qual dos periféricos abaixo é um
dispositivo de entra e saída?
A) Modem;
B) Teclado;
C) Pen drive;
D) Scanner.

26. Assinale a alternativa abaixo que descreve
o que é uma endemia.
A) É uma doença que se manifesta apenas
numa determinada região, de causa local;
B) É uma doença infecciosa e transmissível
que ocorre numa comunidade ou região e
pode se espalhar rapidamente entre as pessoas
de outras regiões;
C) É uma doença que atinge grandes
proporções, podendo se espalhar por um ou
mais continentes ou por todo o mundo,
causando inúmeras mortes ou destruindo
cidades e regiões inteiras;
D) Acontece quando há o aumento repentino
do número de casos de uma doença em uma
região específica;

22. As alternativas abaixo todas são um
software aplicativo, exceto uma. Qual é?
A) Processador;
B) Office;
C) Linux;
D) Windows.

27. No Brasil são consideradas endemias,
exceto:
A) Febre amarela;
B) Dengue;
C) Gripe Asiática;
D) Malária.

23. Qual dos itens abaixo contém apenas
hardware?
A) Placa de vídeo, excel, drivers.
B) Processador, placa de vídeo, placa de rede.
C) Placa de vídeo, office, word.
D) Windows, Linux, fire Fox.

28. É conhecida como “peste cinza” ou
“doença do peito”:
A) Asma;
B) Tuberculose;
C) Pneumonia;
D) Sinusite.

20. De acordo com o IBGE (censo de 2010) qual
é a população de Massaranduba-SC?
A) 11.616;
B) 14.668;
C) 15.600;
D) 12.800.

29. É altamente contagiosa e ocorre mais no
final do outono, inverno e início da primavera,
de abril a setembro, que são os meses mais
frios no hemisfério sul. A doença é transmitida
de pessoa para pessoa. Estamos falando da:
A) Gripe A;
B) Cólera;
C) Hanseníase;
D) Doença de Chagas.

devem constituir 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. Participação da comunidade;

30. Analise as sentenças abaixo considerando
os
principais
sintomas
da
dengue
hemorrágica:
I - Dores abdominais fortes e contínuas;
II - Pele pálida, fria e úmida;
III - Vômitos persistentes;
IV - Sangramento pelo nariz, boca e gengivas;
V - Manchas pretas na pele;
VI - Sonolência, agitação e confusão mental;
VII - Sede excessiva e boca seca;
VIII - Pulso lento e forte;
IX - Dificuldade respiratória;
X - Perda de consciência;

Podemos afirmar que:
A) Apenas I está incorreta;
B) Apenas I e III estão corretas;
C) Todas estão corretas;
D) Todas estão incorretas.

Podemos afirmar que:
A) Apenas IV, V e IX estão incorretas;
B) Apenas VII e X estão incorretas;
C) Apenas V e VIII estão incorretas;
D) Todas estão corretas.
31. Segundo o Art. 196 da Constituição Federal
de 1988, o direito a saúde é garantido
mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Portanto, a saúde é um direito de todos e um
dever:
A) Do cidadão;
B) Do Prefeito;
C) Do Estado;
D) Do Município.
32. O artigo 198 da Constituição define que as
ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e

33. Com base no Calendário básico de
Vacinação, a criança ao nascer deve tomar
quais vacinas:
A) tetravalente (DTP + Hib) – 1ª dose; VORH
(vacina contra o rotavírus humano) - 1ª dose;
B) VOP (vacina oral a poliomielite, Sabin) – 1ª
dose; Antimeningocócica C conjugada – 1ª
dose;
C) BCG-ID – Dose única; Hepatite B – 1ª dose;
D) SRC (tríplice viral, MMR) – 1ª dose; Febre
Amarela – 1 dose.
34. Desde Bebe é necessário tomar duas
vacinas a cada 10 anos ao longo da vida. Quais
são essas vacinas?
A) Pneumococo (Contra Pneumonia causada
pelo pneumococo) e a Febre amarela;
B) dT (Dupla tipo adulto) Contra Difteria e
Tétano e a Febre amarela;
C) Influenza (Contra Influenza ou Gripe) e a
SCR (Tríplicetr> viral (Contra Sarampo,
Caxumba e Rubéola);
D) Nenhuma das alternativas.
35. A atuação do ACS (agente comunitário de
saúde) ocorre principalmente em, exceto:
A) Nas residências;
B) Na Unidade Básica de Saúde;
C) Nos hospitais;
D) Nas comunidades.

36. Assinale a alternativa que melhor define o
que é Equipamento de Proteção Individual –
EPI que todo o trabalhador precisa utilizar,
inclusive o A.C.S:
A) É todo dispositivo ou produto, de uso
individual utilizado pelo trabalhador;
B) É Todo dispositivo ou produto, de uso
coletivo utilizado pelo trabalhador;
C) É destinado a riscos capazes de ameaçar a
sua segurança e a saúde de sua família;
D) São dispositivos para atender situações de
emergência.
37. Em sua atuação os Agentes Comunitários
de Saúde, necessitam dominar alguns
conceitos e definições para efetivar de melhor
forma a prestação de seu serviço. Assinale o
que se entende por microáreas de risco.
A) Lugar favorável de residência da família;
B) Espaços dentro de um território que
apresentam condições mais favoráveis ao
aparecimento de doenças e acidentes;
C) Somente a área de atuação do agente
comunitário de saúde (ACS);

D) Delimitação para destino do lixo coletado
pela comunidade;
38. Na primeira visita, é indispensável que o
A.C.S se apresente falando, exceto:
A) Seu nome e função;
B) Do seu trabalho;
C) Do motivo da visita;
D) Das situações sigilosas na UBS;
39. A visita domiciliar requer algumas
condutas que demonstrem, exceto:
A) Ser respeitoso;
B) Ter assiduidade;
C) Ter ética;
D) Ser desidioso;
40. Para ser bem feita, a visita domiciliar deve
ser:
A) Planejada;
B) Imposta;
C) Comandada;
D) fiscalizada.

