
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ 

PROCESSO SELETIVO 01/2017  

CADERNO DA PROVA OBJETIVA 

 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

 

CANDIDATO: ________________________________________  

 

 

 

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: 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 no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, 

use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o 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 – Trinta minutos 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 o Cartão 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 PROCESSO SELETIVO.  

11. A duração da prova será de 2h30min. 





 

 
01. Indique a alternativa em que a divisão 

silábica está correta: 

a) Ca-rro-ça. 
b) As-cen-der. 
c) Ilha-do 
d) Cre-sça. 
 
02. A frase em que a palavra sublinhada foi 
usada de forma errada está na alternativa: 
 
a) As lâmpadas fluorescentes são mais 

econômicas. 
b) O negro tem sido muito descriminado 

neste país. 
c) O criminoso foi pego em flagrante. 
d) A loja faliu há alguns anos. 

 
03. “(...) legitimar as ações organizacionais 
de interesse público.” É possível substituir a 
palavra “legitimar” por: 
 
a) Enjeitar. 
b) Consagrar. 
c) Renunciar. 
d) Repelir. 

 
04. Assinale a alternativa que a letra J deve 
ser substituída pela letra G: 
 
a) Garajem. 
b) Relampejar. 
c) Canjica. 
d) Cerveja. 

 
05. Assinale a frase abaixo em que há a 
necessidade do uso da crase: 
 
a) Andar a pé. 
b) Dinheiro a rodo. 
c) As 14h. 
d) A pessoas ilustres. 

 
06. Se 02 bananas custam um valor total de 
R$ 2,50, pode-se afirmar que 05 bananas 
custam: 
 
a) R$ 4,50 
b) R$ 6,25 
c) R$ 7,25 
d) R$ 10,00 

 
07. Um dos responsáveis pelo 
desenvolvimento da arquitetura moderna, o 
arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer nasceu 

em 15 de dezembro de 1907 e faleceu em 5 
de dezembro de 2012. Com base nisso, é 
correto afirmar:  
 
a) Oscar Niemeyer faleceu com 104 anos. 
a) Oscar Niemeyer faleceu com 102 anos. 
b) Oscar Niemeyer faleceu com 100 anos. 
c) Oscar Niemeyer faleceu com 97 anos. 

 
08. De acordo com dados que constam na 
página do Município 
(www.aguasdechapeco.sc.gov.br/), a cidade 
de Águas de Chapecó/SC, conta com 
quantos habitantes? Aponte a única 
resposta que traz a estimativa correta:  
 
a) 6.412 (seis mil quatrocentos e doze) 
habitantes; 
b) 5.036 cinco mil e trinta e seis) 
habitantes; 
c) 8.001 (oito mil e um) habitantes; 
d) 7.038 (sete mil e trinta e oito) 
habitantes; 
 
09. Santa Catarina é uma das 27 unidades 
federativas do Brasil, localizada no centro 
da região Sul do país. É o vigésimo estado 
brasileiro com maior extensão territorial e 
o décimo primeiro mais populoso, além de 
ser o nono estado mais povoado. Quantos 
municípios o Estado de Santa Catarina 
possui? 
 
a) 295 municípios; 
b) 395 municípios; 
c) 592 municípios; 
d) 255 municípios; 
 
10. Conforme informações extraídas do site 
do Município, quantos Eleitores existem no 
Município de Águas de Chapecó/SC?  
 
a) 4.832 (quatro mil oitocentos e trinta e 

dois) eleitores; 

b) 4.000 (quatro mil) eleitores; 

c) 3.998 (três mil novecentos e noventa 

e oito) eleitores; 

d) 4.050 (quatro mil e cinqüenta) 

eleitores. 

11. No seu trabalho o Agente Comunitário 
de Saúde – ACS deve: 
 

I - Identificar áreas e situações de 
risco individual e coletivo; 
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II – Não encaminhar as pessoas aos 

serviços de saúde; 
III - Orientar as pessoas, de acordo 

com as instruções da equipe de saúde; 
IV - Acompanhar a situação de 

saúde das pessoas, para ajudá-las a 
conseguir bons resultados. 
 
Dos itens acima, está correto o que se 
afirma em: 
 
a) I, II e III apenas. 
b) I, III e IV apenas. 
c) II, III e IV apenas. 
d) I, II, III e IV. 
 
12. Em crianças recém-nascidas (0 a 28 
dias), o ACS deve verificar: 
 
a) Os dados de identificação do 
nascimento por meio da caderneta da 
criança; Se já foi feito o teste do pezinho; Os 
cuidados com o coto umbilical; 
b) Se as crianças estão sendo 
hidratadas com água, chás, sucos ou outros 
leites além do leite materno, já que as 
mamadas não são suficientes para que a 
criança seja bem nutrida. 
c) A alimentação, se o aleitamento 
materno já está sendo substituido por 
alimentação sólida. 
d) Se já foram realizadas as vacinas 
SRC (tríplice viral) e contra febre amarela.  
 
13. Nos cuidado com as crianças, são 
situações em que o ACS deve orientar a 
família a procurar o serviço de saúde o mais 
rápido possível, exceto: 
 

a) Quando a criança está com tosse ou com 
dificuldade para respirar (ruído ao 
respirar, aparecimento das costelas ao 
respirar – tiragem intercostal, batimento 
de asa de nariz). 

b) Em caso de criança com diarreia (três ou 
mais evacuações líquidas ou 
semilíquidas em 24 horas) com sinais de 
desidratação: está inquieta, irritada, com 
sede, olhos fundos, sinal da prega (a pele 
volta lentamente ao estado anterior 
quando com os dedos polegar e 
indicador são usados para levantar a 
pele). 

c) Quando a criança tem uma boa 
alimentação e está saudável e ativa. 

d) Em caso de emagrecimento acentuado, 
pés inchados, palma da mão muito 
pálida; Peso baixo para a idade (abaixo 
do percentil 3 da Caderneta de Saúde da 
Criança). 
 

14. Ao visitar um idoso, o ACS deve 
observar pontos que ofereçam riscos de 
quedas e orientar soluções para evitar esse 
tipo de ocorrência. Assinale a alternativa 
que representa uma situação de risco de 
queda para os idosos: 
 
a) Usar piso cerâmico antiderrapante ou 

fitas antiderrapantes. Manter o chão seco 
e limpo. Evitar encerar o chão. 

b) Providenciar cadeiras, sofás e vaso 
sanitário mais altos; usar barras de 
apoio no banheiro. 

c) Evitar fios soltos e extensões. Caso seja 
realmente necessário, fixá-las ao chão 
usando fita adesiva. 

d) Caminhar por cômodos escuros. 
Exemplo: levantar-se à noite para ir ao 
banheiro e não acender as luzes dos 
cômodos. 

 
15. São critérios utilizados para definir uma 
pandemia: 
 
a) A doença apesar de ser infecciosa, não 

se espalha por nenhuma região. 
b) A doença ou condição além de se 

espalhar ou matar um grande número 
de pessoas, deve ser infecciosa. 

c) A doença não é infecciosa e não se 
espalha por nenhuma região. 

d) A doença é desconhecida e infecciosa 
somente para uma determinada região, 
ou seja, não pode ser espalhada para 
outros continentes. 

 
16. Assinale a alternativa que corresponde à 
doença descrita no trecho abaixo: 
 
É uma doença viral aguda transmissível, 
causada pelo vírus Paramyxovirus, 
caracterizada por febre e aumento de 
volume de uma ou mais glândulas salivares, 
normalmente a glândula parótida.  A 
transmissão se dá pelo contato direto com 
as secreções das vias aéreas superiores da 
pessoa infectada. Os sintomas costumam 
surgir de 12 a 25 dias após o contágio. As 
glândulas ficam inchadas, podendo-se 



 

 
perceber pelo pescoço logo abaixo da 
orelha, e doloridas. 
 
a) Febre Amarela. 
b) Caxumba. 
c) Raiva. 
d) Dengue.  

 
17. Sobre a Sífilis, leia as afirmativas a 
seguir: 
 

I - É uma Infecção Sexualmente 
Transmissível (IST) causada pela bactéria 
Treponema pallidum.  

II - Pode apresentar várias 
manifestações clínicas e diferentes estágios.  

III - Pode ser transmitida por relação 
sexual sem camisinha com uma pessoa 
infectada, ou da mãe infectada para a 
criança durante a gestação ou o parto. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

 
 18. Sobre o conceito de Endemia, assinale 
a alternativa correta: 
 
a) É qualquer doença localizada em um 
espaço limitado. Ou seja, se manifesta 
apenas numa determinada região, de causa 
local, não atingindo nem se espalhando para 
outras comunidades. 
b) É uma epidemia 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. 
c) Quando a doença é transmitida para 
outras populações, infesta mais de uma 
cidade ou região. 
d) Acontece quando há um aumento 
inesperado do número de casos de 
determinada doença em todas as regiões de 
um país, e essa doença se espalha pelo 
continente e pelo mundo. 

 
19. Sobre a Tuberculose, leia as afirmações 
a seguir e classifique em V(verdadeiro) e 
F(falso). 
 

(__) A tuberculose é uma doença 
grave, que não tem cura. 

(__) O ACS, ao identificar pessoas 
tossindo há três semanas ou mais, deve 
encaminhá-las para fazer exame de escarro. 

(__) A tuberculose pode acometer 
qualquer um, sendo favorecida por fatores 
como precárias condições de vida, 
desnutrição, alcoolismo, tabagismo e 
doenças como Aids, diabetes, doenças 
renais crônicas, câncer e pelo 
enfraquecimento do sistema imunológico. 

(__) É facilmente transmitida de 
pessoa para pessoa. 
 
Assinale a alternativa que representa a 
ordem correta em que aparecem: 
 
a) V – F – V – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – V – V. 
d) F – V – F – V. 

 
20. É um fator de risco para a Diabetes tipo 
2: 
 
a) Praticar exercícios regularmente. 
b) Não ter pais ou irmãos com diabetes. 
c) Não ter colesterol e triglicerídeos 

elevados. 
d) Estar com obesidade e sobrepeso. 

 
21. Segundo a Lei nº 11.350, são 
consideradas atividades do Agente 
Comunitário de Saúde, na sua área de 
atuação, exceto.  
 
a) A utilização de instrumentos para 

diagnóstico demográfico e sócio-cultural 
da comunidade. 

b) O registro, para fins exclusivos de 
controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças 
e outros agravos à saúde. 

c)  A proibição da participação da 
comunidade nas políticas públicas 
voltadas para a área da saúde. 

d) A realização de visitas domiciliares 
periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família. 

 
22. Sobre o Dispositivo intrauterino (DIU) é 
correto o que se afirma em:  
 
a) É um método contraceptivo feito de 

plástico flexível moldado em forma de T 
que é introduzido no útero. 



 

 
b) Ele pode ser inserido e removido por 

qualquer pessoa, não é necessário que 
um ginecologista faça o procedimento. 

c) Não é um método prático para evitar a 
gravidez, somente é utilizado para 
prevenir contra Doenças Sexualmente 
transmissíveis.  

d) É um método oral em forma de pílulas, 
seu uso é diário e é composto por dois 
hormônios (estrogênio e progestina) 
para evitar a gravidez. 
 

23. São doenças transmitidas por Bactérias, 
exceto: 
 
a) Tuberculose. 
b) Tétano. 
c) Leptospirose. 
d) Febre Amarela. 

 
24. Assinale a alternativa que corresponde à 
doença descrita no trecho abaixo: 
 
É uma doença que pode ser transmitida pela 
picada da fêmea do mosquito Anopheles, 
infectada por protozoários do gênero 
Plasmodium. Os sintomas mais comuns 
são: calafrios, febre alta (no início contínua e 
depois com frequência de três em três dias), 
dores de cabeça e musculares, taquicardia, 
aumento do baço e, algumas vezes, delírios. 
No Brasil, três espécies estão associadas a 
essa doença em seres humanos: P. vivax, 
P. falciparum e P. malariae. 
 

a) Malária. 
b) Gripe 
c) Dengue. 
d) Raiva. 

 
25. Completa corretamente a lacuna:  
 
A ______________ é um método de 
contracepção de emergência que não deve 
ser utilizado como método de contracepção 
frequente, pois pode causar problemas para 
a saúde. Ela deve ser usada quando, por 
exemplo, a camisinha estoura. Ou então 
quando a menina se esquecimento da pílula 
anticoncepcional durante dois, três dias. 
 
a) Tabelinha. 
b) Pílula do dia seguinte. 
c) Camisinha Feminina. 
d) Pílula de anticoncepcional. 

 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/febre

